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ČESKÝ JAZYK 

Čítanka str. 179 – 181 – dnes si přečti ukázku z knihy Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky. 

Možná ji znáš. Možná znáš volné pokračování tohoto příběhu – knihu Pán prstenů. Najdi 

odpovědi na tyto otázky: 

1. Před kým varoval cestovatele Medděd? 

2. Jak se jmenoval čaroděj? 

3. Kdo ještě cestoval s hobitem a čarodějem? 

4. Jak se celým jménem jmenoval hobit z tohoto příběhu? 

5. Jak si představuješ hobita? 

  

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

do sešitu 1)  vyčasuj sloveso se reveiller, 2) zapiš slovy francouzsky číslovky: 47,54, 58, 65,63, 
72, 77, 81, 86, 89, 91, 99, 100 
úkol vyfoť/naskenuj a pošli mi ho na email sulova.perina@seznam.cz ke kontrole 
 
3) Nově zvířátka- podívej se na nová slovíčka, zapiš si  je  do slovníčku 
Les animaux – zvířata  
Une souris = myš 
Un hamster = křeček 
Un chat = kočka 
Un chien = pes 
 Un lapin = králík 
 Une araignée = pavouk 
Une tortue = želva 
Un perroquet = papoušek 
 Un cochon d‘Inde = morče (doslova indické prasátko) 
Un serpant = had 
 Un oiseau = pták Un poisson 
 
4) https://www.liveworksheets.com/…8ay 
v  tomto cvičení si hlavně několikrát poslechni každé zvířátko ( Pozor, musíš najet na obrázek 
človíčka, který "natahuje ucho" a kliknout nahoře vpravo mezi hlavu a ruku- až se ti zobrazí 
ikonka rozhlasu, pak klikneš) poté můžeš spojit poslechovou ikonku s obrázkem. 

https://www.liveworksheets.com/mg259028ay


RUSKÝ JAZYK 

6.lekce – Celkové opakování 

 

1. Učebnice str. 63/8A – prohlédněte si fotorafie dívky a chlapce, napište  do sešitu 
jejich krátký popis na základě informací v rámečku. Jméno a další údaje si můžete 
vymyslet. 

2. Písanka – str. 52 + ½ str. 53 (ke cvičení 10) 

3. Video – www.youtube.com - „Volk i semero kozlat“ (Vlk a sedm kůzlátek) 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Zájmenná příslovce – WOHER? – odkud? - Při odpovědi na otázku „Woher kommen 

Sie/kommst du?“ používáme předložku AUS – z, např. Ich komme aus Polen, aus 

Deutschland, ale – aus der Schweiz, aus der Slowakei. 

- stránka v učebnici – 70 dole – gramatika a stránka v učebnici 84 nahoře 

- Tato předložka se v němčině pojí se 3. pádem, proto je u názvů rodu ženského 

člen der, je to 3. pád určitého členu die. U zeměpisných názvů rodu středního se 

po předložce AUS člen určitý nepoužívá (aus Enland). 

- Celkové skloňování členu určitého a neurčitého se budeme učit později! 

- Zkusit si novou gramatiku na cvičeních: PS: 48/1, PS: 49/3,4 a PS: 53/11 – doplnit 

otázky 

Klíč k řešení cvičení: PS: 44/10 

 Magst/mag 

 Mag 

 Mag 

 Mag/mag 

 Mag/mag 

 

 

DĚJEPIS 

prezentace Francká říše – projdi si a opiš slidy 12 – 14, které se týkají Karla Velikého a období 

jeho vlády, slide 15 – zjisti, co bylo skriptorium a napiš si to do sešitu (můžeš si pomoci 

internetem encyklopedií) 

 

http://www.youtube.com/


PŘÍRODOPIS 

1. STOPKOVÝTRUSNÉ HOUBY – dokončení 

- pročíst text v učebnici na str. 104 – 107 + prohlédnout obrázky 

- u jednotlivých skupin  

 b) Holubinkovité  

 c) Čirůvkovité 

 d) Žampionovité 

 e) Muchomůrkovité 

 f) další houby… 

  → vypsat zástupce + u každé skupiny jednoho zástupce nakreslit a pojmenovat  

 

FYZIKA 

1. Odpověz ústně na otázky a úkoly na str. 105. 
2. Prostuduj článek 2.16 na str. 106 – 108. 
3. Zapiš do sešitu: K měření teploty používáme teploměry: kapalinové 

bimetalové 
digitální 

Základní jednotkou teploty je kelvin – K 

V praxi používáme hlavně Celsiův stupeň    ̊C 

 

 


