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ČESKÝ JAZYK 

Opakování -  Žádost (do sešitu Slohu správné odpovědi včetně otázek) 

 
1)Vyřeš kvíz. Správná je vždy jen jedna odpověď. 
 1)Co je to žádost? 
    a)druh jednoduché zprávy 
    b)druh úředního dopisu 
    c)druh osobního dotazníku 
  
 2)Do jakého funkčního stylu řadíme žádost? 
    a)odborný 
       b)administrativní 
    c)publicistický 
 
 3)Jaké vlastnosti by neměla žádost mít? 
    a)ustálená grafická úprava 
    b)neutrálníjazykové prostředky 
    c)estetické a originální vyjadřování 
 
 4)Která skupina slov obsahuje věc, co do žádostí nepatří? 
   a)datum a místo, jméno a úplná adresa příjemce 
   b)vlastní úvaha, podpis, úplná adresa odesílatele 
   c)poděkování za kladné vyřízení, pozdrav 
 
 5)Co je to urgence? 
    a)vysvětlení 
    b)snaha o zvrácení rozhodnutí 
    c)upomínka, naléhavá pobídka 
 
 6)Co je to reklamace? 
    a)stížnost na kvalitu a požadování nápravy 
    b)úprava dopisu do úřední podoby 
    c)hodnocení nějaké události 
 
2)Které údaje zapomněla maminka do žádosti napsat? 
Doplň chybějící údaje a šipkou naznač, kam bys je v textu přidal/a (v každé řádce od oslovení  Vážená paní 
ředitelko...) Piš na druhou polovinu sešitu chyby. TIP: celkem přidáš 5 chybějících bodů. 
 
 
Základní škola v Bílině 
Jiráskova 7 
418 01 Bílina 
 



 Vážená paní ředitelko, 
      žádnám Vás o uvolnění dcery Anety z výuky od 18.5. do 28.5. 2013. 
     Odjíždí na ozdravný pobyt do Řecka, protože trpí astmatem. 
 Děkuji za vyřízení žádosti. 
        Markéta Volánková 
                   Hrabčice 

 

  

MATEMATIKA   

Výpočet procentové části (přes 1 %) – s nutností písemného násobení 

Zápis do školního sešitu: 

25 % z 2367 = 591,75 
Postup: 1 % = 23,67 
    23,67 
       . 25 
    11835 
    4734 
   591,75 
 
Postup výpočtu jako v předchozí hodině – hodnotu 1 % znásobíš počtem procent. 
Vypočti do školního sešitu (i s vynásobením): 

a) 19 % z 1 457 
b) 53 % z 51 
c) 27 % z 1 300 
d) 3,5 % z 760 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Oprava a kontrola z 20/3 – vše znovu pročíst a oživit 
Zopakovat a nezapisovat, v sešitě již máte: 
Zapsat znovu sešitu slovní zásobu ohledně navigace, uvedu několik příkladů: 

Excuse me. How do I get to the river from here? 

Excuse me. Do you know the way to the railway station? 

Excesue me. Is there a hotel near here? 

 

Excuse me – je zdvořilostní a začínáme touto frází, pak pokračujeme v našem požadavku... 

 

Tady šlo jen o to namalovat si mapku (překlad máte v závorce) 

Nové a zapsat si do gramatiky + práce se slovníkem, když si nejte jisti– nakresli obrázky dle instrukcí, kde to 



lze: 

Go straight on  nebo můžete použít Just keep going (=pořád pokračujte, jděte rovně) 

 

Go along here and turn left. (=jděte podél nebo rovně a pak zahněte doleva) The bookshop is opposite the 

Hotel Plaza. (Knihkupectví je naproti...) 

 

Turn right at the café, then left into Abbey Road, and the bank is on your right.(odbočte doprava u kavárny, 

potom zahněte doleva na Abbey Road a banka je po vaší pravici)   

 

Go along here and take the second turning on the left. (jděte rovně a zahněte druhou odbočku doleva) 

 

It's the third turning on the right. There's a cinema on the corner. (je to třetí odbočka doprava. Tam je kino 

na rohu) 

 

 

Poté do gramatiky cvičení: Complete the phrases: 

For example: 

Turn left or right. 

1.Take the second......turning.......................                        5.Keep.....going.................................. 

2.Thanks very............much..........................                       6.Go straight........on........................ 

3.On the …..................corner  ..................                        7.Go along.......here.......................... 

4.Excuse.........................me..................                             8.Do you know the.......way?. 

 

     Oprava a kontrola z 25/3 
 Revision from last lesson: 
 Do sešitu gramatiky přepsat 
 Make sentences from the words (skládejte věty nebo otátky dle správného slovosledu) 
 ...example 
 turn/ and/ go / right/ here / along                                      Go along here and turn right. 
 1.excuse / I / get / do / bank / the / me / how / to? 
 Excuse me. How do I get to the bank? 
 2.here / left / along / and / turn / go 
 Go along here and turn left. 
 3.bank / me / near / there / is / a / excuse / here? 
 Excuse me. Is  there a bank near here? 
 4.the / turning / it's / right / on / the / third 
 It's the third turning on the right. 
 5.way / the / excuse / to / know / me / do / bank / the / you? 
 Excuse me. Do you know the way to the bank? 
 6.left / Road / into / Foster / turn 



 Turn left into Foster Road. 
  
 Do you know these vocabularies? If not, please find in your dictionary and write into your  
 grammar – English word plus translation as well  
 junction -  křižovatka    main road -hlavní silnice 
 roundabout -  kruhový objezd                        petrol station – čerpací stanice 
 traffic – doprava, provoz    traffic light(s) -světla (dopravní) 
 traffic jam – dopravní zácpa    pavement - chodník 
 car park - parkoviště     road sign – dopravní značení (značka) 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Učebnice strana 66- přečti text v růžovém rámečku Promenade en Camarque. 

 Přelož a přiřaď k obrázkům(která místa Marine navštívila) 

Připomínám: flamants roses-růžoví plameňáci,  

                          j'ai envie de...- chtít se, mít chuť - j'ai envie d'aller...- mám chuť jít... 

                                                                                         j'ai envie d'aller voir le pont- mám chuť jít se podívat na most... 

Vyhledej na mapě oblast Camarque. 

Podívej se na: https://www.youtube.com/watch?v=a4ohu33W7JY 

 

ZEMĚPIS 

1. Připomínám k odevzdání: z 18.3.(sešit) školní cvičení (kdo má možnost může přeposlat, jinak hodnocení 

po návratu do školy, z 20.3. (papír) zeměkoule s rovnoběžkami. 

2. Prolistujeme si pečlivě vedené zápisy: malé státy Evropy, východní Evropa, jihovýchodní Evropa, jižní 

Evropa   -   tím si také učivo opakujeme. 

 

3. Dnes pouze: OPAKOVÁNÍ.  (práce do sešitu podle atlasových map) 

     M 75    Na které řece jsou Železná vrata?     Na kterém poloostrově je město Soluň? 

     M 74     Nadmořská výška Etny.           V jakém souostroví je sopka Vulcano? 

     M 73     Ve kterém souostroví se nacházejí ostrovy Mallorca a Tenerife? 

     M76      Jezero na hranici Ruska a Estonska.            Název kóty 1895 m n.m. v pohoří Ural. 

     M 77     S kterými státy sousedí Moldavsko?           Název průplavu u Volgogradu. 

 

 4. Dobrovolný úkol. 

Vytvoříme tužkou na papír nebo na počítači nějakou osmisměrku, doplňovačku, křížovku nebo něco jiného, 

ale měly by se tam objevit názvy z dosud probraného učiva o Evropě. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a4ohu33W7JY


Pokud máme možnost podíváme se občas na www.google.cz      Evropa 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍRODOPIS 

Opylení a oplození – uč. str. 84 – 85 + zapsat do sešitu 

 

 

http://www.google.cz/

