
Materiály k samostudiu  

Pátek 15.5.2020 

Třída 6.F 

 

Český jazyk  

Čítanka str. 144/ přečíst příběh a odpovědět na ot. č. 1,5 

 

Anglický jazyk 

 Hallo everyone, how are you, guys? I hope everything goes well. 

 

Teď chvíli česky, abyste porozuměli správně zadání – klikněte na odkaz pod názvem 

SPORTS AND LEISURE (sport a volný čas) a budete poslouchat otázky a odpovědi, 

odpovídají děti – nejříve chlapec a poté dívka, vše jde popořadě, tzn. že nepřeskakujete, ale 

postupujete řádek po řádce. 

Prosím, poslechněte si několikrát. Poté zkontrolujte odpovědi - button FINISH. 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)

/Listening_comprehension/Leisure_activities_listening_qq19263fg 

 

Přeložte (do gramatiky) a pošlete na můj email bajusova.perina@seznam.cz 

Nápověda: v překladu jsou zastoupeny všechny časy, které jsme probírali –min.čas, 

přít.čas průběhový, přít.čas prostý. 

1)Poslala mi dlouhý dopis. 

2)(On) hraje na piano velmi dobře. 

3)Včera jsem hrál fotbal. 

4)Dnes mám narozeniny. 

5)Teď píšu úkoly. 

6)Minulý čtvrtek jsem si zlomil nohu. 

7)Často čtu zajímavé knihy. 

8)Byl jsem nemocný. 
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Podívejte se na kratší verzi pohádky v angličtině „Popelka“ (Cinderella - sinderela) – napište 

do sešitu gramatiky svými slovy o Popelce – stačí alespoň 7 - 10 vět o příběhu. Věty mi 

pošlete na bajusova.perina@seznam.cz 

Zkuste vnímat obsah, nepřekládejte úplně všechno. Musíte pochopit obsah, to lze podle 

obrázků. Určitě si pusťte více než jednou! 

https://www.youtube.com/watch?v=oBIGn3N9Kek 

 

Opakování na PRESENT SIMPLE (přít.čas prostý) X PRESENT CONTINUOUS (přít.čas 

průběhový). Pokud neznáte rozdíly mezi těmito časy, podívejte se do gramatiky. Klikněte a 

vyplňte toto cvičení. Na konci cvičení klikněte na hodnocení. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Pres

ent_simple_and_present_continuous/Present_Continous_and_Present_Simple_Differences_o

g34027cn 

 

Německý jazyk 

Opakování – vykání/tykání – v otázce – jak se máš?/jak se máte? 

-doplň otázku:  

-………………………………………………………. 

-Odpověď: Danke, gut. Und dir? 

-doplň otázku: 

-………………………………………………………. 

-Odpověď: Leider geht es mir nicht so gut, Frau Kurz. 
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Francouzský jazyk  

•  Slovní zásoba (do sešitu na slovíčka) 

o Un immeuble = budova 

o Une bibliothèque = knihovna 

o 2ème ètage = 2. patro (un ètage = patro/poschodí) 

o Une plante = rostlina 

o Rester = zůstat 

o Pendant = během (časově) 

 

• Worksheet – comprehénsion écrite - porozumění textu 

o https://www.liveworksheets.com/tu149321jy 

 

Dějepis 

Starověký Řím – Úvod 

Na úvod do Starověkého Říma doporučuji velmi hezky udělaný dokument Vzestup 

civilizace: Římané https://www.youtube.com/watch?v=i4tSXeBXOxQ 

Ano, vím, že trvá 50 minut, ale určitě si ho můžete pustit třeba místo filmu před 

spaním, vážně si myslím, že by vás mohl bavit       
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