
Materiály k samostudiu  

Pondělí 20.4.2020 

Třída 6.F 

Český jazyk 

Opakování – pracovní sešit str. 20/7, 22/1, 24/10 

Matematika 

 

4. Uveď největšího společného dělitele (hledáš největší číslo, které současně dělí obě čísla) 

D (8, 12) =                                                     D (8, 20) = 

D (12, 18) =                                                   D (6, 7) = 

D (6, 8) =                                                       D (9, 12) = 

D (12, 16) =                                                   D (20, 35) = 

 

5. Napiš vždy nejmenší společný násobek (hledáš nejmenší číslo, které je současně v 

násobcích obou čísel) 

n (2, 3) =                                                       n (2, 4) = 

n (3, 4) =                                                       n (4, 5) = 

n (3, 6) =                                                       n (6, 9) = 

n (10, 15) =                                                   n (4, 6) = 

 

6. Rozhodni, zda se jedná o dvojici čísel soudělných či nesoudělných. Připiš písmeno k dané 

dvojici – S nebo N 

12, 13 →                                                       15, 20 → 

9, 12 →                                                         20, 30 → 

9, 11 →                                                         21, 28 → 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk 

Oprava a kontrola z 25/3 

Přepiš do gramatiky a splň zadání: 

Rozhodni, zda sloveso bude ve tvaru holého infinitivu nebo bude mít koncovku – S: 

12) He ______LOVES (love) paragliding very much. 

13) The stop ____SMELLS _(smell) good. 

14) I _____APOLOGISE (apologise) for being rude. 

15) Peter ___CLEANS (clean) his car once a year. 

16) We ______BELIEVE (believe) in UFOs. 

17) Claire ____GETS UP....(get up) at 6 daily. 

18) A child _____CARRIES (carry) a heavy schoolbag every morning. 

19) My husband usually ___BUYS....(buy) rolls every afternoon. 

20) The boys ______PLAY (play) rugby on Thursdays. 

21) Fruit in my country ____COST (cost) more than in Greece. 

22) You ___SAVE (save) too little money for a holiday. 

 

Pracovní sešit 40/1, 41/4 

40/1 

1.mix, 2.peel, 3.slice, 4.pour, 5.boil, 6.fry 

 

41/4 

toto cvičení prozatím vynechávám 

 

 



 

Přepiš věty do záporu (pozor na časy): 

1.David likes sports. David don't like 

2.My brother goes skiing every winter. My brother doesn't go skiing 

3.I have got a new car. I don't have ... 

4.She always cries a lot. She doesn't always cry 

5.She is my new friend. She isn't my 

6.I am very happy. I am not very 

7.My mother is a teacher. My mother isn't 

Německý jazyk 

Opakování slovesa möchten (chtít) a nápojů – PS: 38/6 s učebnicí 56/7, která vám pomůže 

určit druh nápoje 

Francouzský jazyk 

 Opakování čísel 

    Ça fait combien? Kolik to dělá?  

https://www.youtube.com/watch?v=3qkF-kgLZU0 

 

Podívej se na video o chlapečkovi, který nakupuje potraviny.  

Do slovníčku si vypiš slovíčka: 

Obchod s potravinami                   une épicerie 

Tucet vajec                                    une douzaine d’oeufs 

Lízátko                                           une sucette 

Bageta                                            une baguette 

Škoda!                                            Tant pis! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3qkF-kgLZU0


Přijdeš na to, jak se francouzsky řekne Sakra!? 

Égaler                                              Rovnat se 

 

Do gramatiky si sloveso égaler vyčasuj 

 

Přepiš si příklady do sešitu slovně (francouzsky) a vypočítej: 

Example: 

30 + 30 = trente plus trente est soixante. (trente plus trente égale soixante) 

79 – 20 = soixante-dix-neuf moins vingt égale cinquante-neuf 

35 + 12 = 

14 + 80 = 

99 – 42 = 

53 – 39 = 

31 + 29 = 

100 - 2 = 

 

 

 


