
Materiály k samostudiu  

Středa 13.5.2020 

Třída 6.F 

 

Matematika 

Opakování objemu II. 

Vypracuj do školního sešitu: 

1. Které těleso má větší objem? Krychle o délce hrany 1,2m nebo kvádr s rozměry 0,9 

m, 12 dm a 150 cm? 

2. Součet délek všech hran krychle je 48 cm. Urči její objem. 

3. Bazén tvaru kvádru o rozměrech dna 12 m a 20 m a hloubce 2 m je napuštěn vodou až 

po horní okraj. Kolik hektolitrů vody obsahuje bazén? 

4. Narýsuj obraz kvádru v rovnoběžném pravoúhlém promítání: 

a = 5 cm, b = 2 cm, c = 3 cm. 

 

Tvou úlohou je vyfotografovat všech 7 vypracovaných úloh (úterní a středeční práce) a 

zaslat mi ji na e-mail: timkova.perina@seznam.cz 

 

 

Anglický jazyk 

Practise PAST SIMPLE (minulý čas), click on this link and go through (projdi) everything if 

you can: 

-je to opět tzv. vpisovačka, pouze pravidelná slovesa (regular verbs), už jsme probírali v 

gramatice, za jakých okolností a jakým způsobem tvoříme pravidelná slovesa – pomůže 

učebnice a gramatika sešit  

https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-past-simple-tense-regular/574 

Good luck! 
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Německý jazyk 

učebnice 58/12 – co souhlasí – vyber – falsch – špatně(křížek) /richtig – správně(fajfka) 

Klíč k řešení cvičení: PS: 40/11 

• Wie geht´s dir?(Ihnen?) 

• Geht´s dir (Ihnen) gut? 

• Trinkst du (Trinken Sie) ein Glass Wasser? 

• Möchtest du (Möchten Sie) etwas trinken? 

• Trinkst du (Trinken Sie) eine Cola? 

• Möchtest du (Möchten Sie) eine Tasse Kaffe? 

 

Francouzský jazyk 

• Les verbes 

• Réerivez cet excercise dans ton cahier est complètez par les verbes 

o Přepiš si cvičení do sešitu (celé!) a doplň vhodným slovesem (ve správném 

tvaru – je třeba slovesa vyčasovat      ) 

•  

o Être, il y a, aller, se réveiller, manger, jouer, ne pas être, na pas manger 

•  

o À qui …………………………….. la trousse? 

o Tu ………………………………… chez mamie? 

o Dans notre école …………………………………. 20 classes. 

o Nous ne ………………………………. à la cantine. 

o Vous …………………………………….. à l’ordinateur? 

o Ma mère ……………………………………. à 6 heures, à 7 heures elle …… 

o Mon ami Jacques ne …………………………….. à l’école. 

 

• Vyčasuj do sešitu na gramatiku slovesa répéter (opakovat) a na pas parler 

o Vzor pro záporné časování: 

▪ Ne pas Trouver – nenajít  

▪ Je ne trouve pas 

▪ Tu ne trouves pas 

▪ Il/Elle/On ne trouve pas 

▪ Nous ne trouvons pas 

▪ Vous ne trouvez pas 

▪ Ils/Elles ne trouvent pas 

 



 

Dějepis 

• Opakování část 2. 

o Projdi si interaktivní otázkové cvičení v PS na straně 47 (a 48) 

o https://www.mediacreator.cz/mc/index.php 

o Pokud klikneš na některou otázku, spustí se Ti on-line test, na jehož konci se 

Ti zobrazí výsledek 

o Pokud se Ti test nepovedl, projeď si ho znovu! 
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