
Materiály k samostudiu  

Pátek 12.6.2020 

Třída 6.F 

 

Český jazyk  

Uč. str. 128/1 b,e 

 

Anglický jazyk 

Oprava a kontrola z 8/6: 

Translate (je to opakování na minulý čas včetně otázek) do sešitu gramatiky: 

1.Včera večer byl smutný. He was sad yesterday evening. 

2.Poslouchal jsi hudbu?  Did you listen to music? 

3.Vstával jsi včera v 6:30? Did you get up at 6:30 yesterday? 

4.Myla si ruce bez mýdla. She washed her hands without soap. 

5.Volal jsi své babičce? Did you call your grandmother? 

6.Petr se seznámil s Janou na dovolené v Itálii.Petr met Jane on holiday in Italy. 

  

Převeď do minulého času (do sešitu): 

Např. arrive – arrived 

break- broke                                          buy- bought  

come- came                                           decide- decided  

eat-ate                                                    feel- felt  

get- got                                                  go- went  

listen- listened                                       make - made  

paint- painted 

 

 



Německý jazyk 

Názvy států a jazyků – PS: 49/5, PS: 48/2, PS: 53/13, učebnice 70/3 

Nová gramatika: Většina zemí je rodu středního – např.das Tschechien, das Polen, das 

Deutschland, několik zemí je rodu ženského - např. die Slowakei – Slovensko, die 

Türkei – Turecko, die Schweiz – Švýcarsko, die USA – USA (tvar množného čísla) a 

několik zemí je rodu mužského, např. der Irak, der Iran, der Pakistan, apod. 

Klíč k řešení cvičení: PS: 42/4 

•Daniel hat eine Maus. 

•Bettina hat einen Hamster. 

•Petra hat einen Goldfisch. 

•Karina hat einen Kanarienvogel. 

•Andreas hat einen Hund. 

Klíč k řešení cvičení: PS: 43/8 

•Hunde 

•Goldfische 

•Katzen 

•Pferde 

•Kaninchen 

•Kanarienvögel 

•Kühe 

•Hamster 

 

 

 

 

 



Francouzský jazyk  

Do sešitu na gramatiku: 

Les verbes irréguliers : Nepravidelná slovesa 

Opakování: časování sloves Avoir, être, prendre, Faire, aller 

Sloveso VOULOIR – chtít 

Je veux                           Nous voulons 

Tu veux                          Vous voulez 

Il veut                             Ils veulent 

Sloveso POUVOIR – moci 

Je peux                            Nous pouvons 

Tu peux                           Vous pouvez 

Il peut                              Ils peuvent 

Sloveso DEVOIR – muset 

Je dois                              Nous devons 

Tu dois                             Vous devez 

Il doit                                Ils doivent 

Příklad použití: 

Je dois aller à la maison – Musím jít domů. 

Est-ce que vous voulez jouer au foot. – Jestlipak chcete hrát fotbal? 

Je peux acheter une voiture. – Mohu koupit auto. 

Dějepis 

Krize republiky II 

• Pokračování výpisků – strany 102 a 103 

• Projít si online procvičování: Římská republika, učebnice str. 104 


