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ČESKÝ  JAZYK 

ČESKÝ JAZYK (LITERATURA) – STŘEDA 27. 5. 2020 

PL – vytisknout, vyplnit, nalepit do sešitu. Kdo nemá tuto možnost, odpoví do sešitu 

písemně. 



 

 

  

MATEMATIKA   

Rovnice se zlomky  - PS  str. 145  cv. B – 4 



 

NĚMECKÝ  JAZYK 

1. Super Easy German 85 - Showing our house/ zopakujte si slovní zásobu 

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

2. V učebnici - str. 34/ 12 Ein neues Zimmer - Brigitte se stěhuje a bude mít svůj pokoj, Tina radí, jak 

pokoj zařídit. Přečtěte celý rozhovor, připomínám: 

 a)  sloveso sollen -  z textu: Wohin soll ich das Bett  stellen?/ Kam mám postavit postel? 

 b) Stell! Häng! - rokaz. způsob        

 c) Akkusativ po předložkách - Wohin? 

3. V učebnici str. 35/ 13 Möbel einzeichnen - do školního sešitu namalujte podle popisu 34/ 12 

plánek zařízeného pokoje a popište pokoj za pomoci připravených vět ve cvičení 34/ 14, všimněte si - 

v těchto větách popisujete stav, používáte Dativ, sdělujete, co se kde nachází. 

Obrázek s popisem pošlete ke kontrole: m.novotna.perina@seznam.cz 

 

RUSKÝ  JAZYK 

Pracovní sešity str. 66/16 
                                   67/17, 18 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

V pracovním sešitě na s. 29 udělejte cv. 6: Napište věty o panu Routine, od pondělí do pátku 

dělá ty samé věci, ale dnes je sobota. Napiš, co dnes neudělal a co naopak udělal. Řiď se 

obrázky. 

Udělej cv.7- procvičení ukazovacího zájmena ce/cet/cette a cv. 8 na základě ukazovacího 

zájmena „ce“ doplň vhodné podstatné jméno (musí sedět rod i číslo) 

 

ZEMĚPIS 

*Opakování – orientace na mapách ČR ( fyzická, administrativní, průmysl, památky, 

ochrana přírody) – Středočeský a Jihočeský kraj (příští hodinu přidáme další kraje) :))) 

Podle barevné mapky v učebnici na str.74 najděte všechna větší města (bývalá okresní) 

Středočeského kraje 

Procvičujte na mapách: Berounka, Sázava, Vltava, Labe, Jizera, CHKO Český kras, CHKO 

Křivoklátsko, CHKO Kokořínsko, Karlštejn, Konopiště, větší města Jihočeského kraje, 

Třeboňská a Českobudějovická pánev, Rožmberk, Bezdrev,  Šumava, Boubínský prales, 

Novohradské hory, Žofínský prales, Lipno, Lužnice, Otava, Temelín (atl.str.23), Hluboká nad 

Vltavou,  Slavonice, Prachatice, Holašovice 

*S pomocí map určete, které památky Středočeského a Jihočeského kraje jsou na seznamu 

UNESCO (atl.str.26) a které jsou zařazeny do mezinárodních biosférických rezervací 

https://www.youtube.com/watch?v=McbEFTuRlZo
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(atl.str.13) 

 

Učebnice str. 81 

*Karlovarský kraj 

*Při pročítání textu v učebnici narazíte na spoustu pojmů, které už znáte. Zároveň pracujte s 

mapami (i mapky Vodní zdroje atl.str.11 a nerost.suroviny uč.str.15). 

Prohlédněte si prezentaci a zapište si přehledný výpisek. 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/88125 
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