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ČESKÝ JAZYK 

Vážení, chci Vás poprosit – úkol zadaný dne 6/4 z literatury na téma tvorba mé vlastní satiry mi odevzdali 

pouze Bezoušková, Urbánek, Kajaba,Pozníček, Šimák, Kučerová. To je žalostně málo!! Očekávám 

doposlání úkolu nejpozději do 2/5, nebo přes víkend! 

 

 Po žádosti se podíváme na ŽIVOTOPIS 

 

 Do sešitu slohu si napište: 

 ŽIVOTOPIS 

 -zachycuje základní údaje o určité osobě 

 -obsahuje pouze pravdivé údaje 

 -důležita – úprava 

 -obsahuje: datum a místo narození, bydliště (stav) 

 -základní údaje o rodičích – jméno, povolání 

 -vzdělání 

 

 Přečtěte si prezentaci, co životopis je, jaké máme druhy životopisu (proklikejte se tím, prezentace není 

dlouhá, do sešitu doplňte poznámky, které by se vám mohly hodit) 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/77508 

-dává se přednost strukturovanému životopisu (stručnost, stačí na stránku,co by mělo obsahovat 

strukturované CV (čti sí ví, Curiculum Vitae) jste si přečetli) 

-životopisu (někdy se vyžaduje) předchází motivační dopis, který obsahuje takovou sebeprezentaci VÁS 

(doslova lobujete za Vaši osobnost, proč si mají vybrat na tu pozici zrovna vás) 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/77508


MATEMATIKA   

VÝPOČET ZÁKLADU – slovní úlohy (přes 1 %) 
Zápis do školního sešitu: 

Divadelního představení se zúčastnilo 240 žáků, což je 80 % žáků školy. Kolik žáků 

navštěvuje danou školu? Kolik žáků se představení nezúčastnilo? 

 80 % ____ 240 žáků 
         100 % ____  x žáků 
 
      1 % ____  240 : 80 = 3 žáci 
              x = 100 . 3 
              x = 300 žáků 
Školu navštěvuje 300 žáků. Představení se nezúčastnilo 60 žáků (300 – 240). 
 

Vypracuj do školního sešitu: 
1. Triko zlevnili na 60 % a to na částku 180 Kč. Kolik korun původně stálo triko?  

Pamatuj si, že původní cena (počet žáků, počet kusů) je vždy 100 %! 
2. Při stavbě domku se ušetřilo 220 000 Kč, což bylo 10 % předpokládaného nákladu. Jak 

velký byl plánovaný náklad. 
3. Z vysazených stromků se ujalo 513, což je 95 %. Kolik stromků bylo přibližně 

vysázeno. 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Firstly we will try to practise our favourite topic in grammar – that is PAST SIMPLE (minulý čas) 

 

Fill out into empty space the missing verb and change into past simple tense, please 

 

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

imple_qj32168xz 

 

Please one important note for you, don't forget to learn last tense from your tab of irregular verbs – Past 

Participle (příčestí minulé,so you will know PAST SIMPLE + PAST PARTICIPLE) 

fex. 

come – came – come 

read – read – read 

drink – drank – drunk   etc. (learn the whole learn because of our nex topic Present 

 

Somthing for your listening skills 

Listen to Bróňa (he is English teacher and he is very good at it) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_simple_qj32168xz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_simple_qj32168xz


The title of listening is – 20 nejčastěji špatně překládaných slov v angličtině (or 20 most common 

wrongly translated words in English) 

https://www.youtube.com/watch?v=5WEhO_X8_ds 

 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Zopakujeme adjectifs possessifs :  PS   PŘEHLED MLUVNICE  P8 
 
UČ.  68/6   Přiřaď správné podstatné jméno a přepiš do sešitu. 
         69/6    Vyber správné slovo :  stačí ústně 

 

 

PŘÍRODOPIS 

Krytosemenné rostliny – uč. str. 88 – do sešitu přepsat tabulku 

Dvouděložné rostliny – uč. str. 88 - 90 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5WEhO_X8_ds


ZEMĚPIS 

1.  Úkoly na papírech nebo k přeposlání z 20.3., dobrovolný z 15.4 (někteří již splnili)  a  ještě dnešní úkol.  

2. Pracujeme na papíry a s mapami atlasu (k přeposlání). 

    

M 48-49   Mys: u Lisabonu, na Peloponésu, na Bretaňském poloostrově. 

M 50 Červencová teplota: Kyjev, Neapol, Londýn, Reykjavík. 

M 53 Kde se mluví v Evropě románskými jazyky? 

M 54 Území ČR v roce 1914 a v roce 1937. 

M 58-59 Nerostná surovina mezi Dněprem a Donem. 

M 62-63  Zemědělství: Jutský poloostrov, poloostrov Kola, Sardinie. 

M 72  Zeměpisné souřadnice města Lyon. 

M 73  Zeměpisné souřadnice města Barcelona. 

M 74 Zeměpisné souřadnice státu San Marino. 

M 75  Zeměpisné souřadnice města Záhřeb. 
    

 

3. Nové učivo - nadpis - SEVERNÍ EVROPA (úvod), učebnice str.71-72 a M 70-71 

 pozůstatky dřívější ledovcové činnosti  ……..(doplníme čtyři  podle str. 71) 

 na přechodu severního mírného a severního polárního podnebného pásu 

 prudké řeky využívané k výstavbě vodních elektráren 

  na velké části území se rozkládají tundry a tajgy (zopakujeme si co to je) 

 na podnebí májí také vliv mořské proudy (vyhledáme jejich názvy) 

 vyjmenujeme všechny státy této části Evropy (je jich osm). 

 

 

 

 

 

 

4.  Na závěr si chvíli s těmito názvy můžeme hrát a jinak všechny zdravím. Krejčová 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2272 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2272

