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MATEMATIKA  

Statistika 

Zapsat základní pojmy z prezentací: 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/5233 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/113295 
 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. Mrázové 

 

Učebnice str. 77 - přečti si článek "The European Union" - odpověz otázky cv. 2 

zopakuj si:     1. slovní zásobu 1. - 6. lekce 

                        2. nepravidelná slovesa (PS str. 78) - především 3. tvar 

                        3. Passive voice 

                        4. 1st. Conditional 

Skupina pí. uč. Šulové 

V učebnici na s. 76 si přečtěte text Volunteering 

V pracovním sešitě na s. 59 udělejte cv. 5,6,7 

Na vašem třídním emailu najdete výsledky 6. lekce z pracovního sešitu, které si prosím 

zkontrolujte.  

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. Bajerové 

Učebnice strana 33. Na této stránce máte kompletní prezentaci všech předložek se 3. nebo 

4. pádem. 

Vzor cvičení 10: Wo liegt der Ball auf Bild? (Kde leží míč na obrázku 3?) Der Ball liegt neben 

dem Schrank. (Míč leží vedle skříně.) 

Formulujte otázky i odpovědi. 

Přeji vám všem pěkné PRÁZDNINY, dávejte na sebe pozor a snad se ve zdraví v září potkáme. 

Moc vás zdravím. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/5233
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/113295


Skupina pí. uč. Novotné 

Ferien 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Ferien/

Zum_Thema_Ferien_gj24880ko 

- 1. úkol jsem nenastartovala, ale zbývající jsou OK 

 

RUSKÝ JAZYK 

Poslechová cvičení, videa  - www.youtube.com/ru 

         Kreslený film:  Pevnost – štítem a mečem 

 http://kidsyoutube.ru/krepost-shhitom-i-mechom-multfilm-polnostyu-2016/  

 Nu Pogodi – Russian Cartoon 

 Russian Children´s Show 
 

FYZIKA 

https://edu.ceskatelevize.cz/pokusy-se-zvukem-5e44242b4908cf0125157fd1 

https://edu.ceskatelevize.cz/vizualizace-infrazvuku-5e441a3cf2ae77328d0a69ef 

Ochrana nad nadměrným zvukem- učebnice str. 178, nastudujte si a vypište podstatné 

informace. 

Nevyhazujte si sešity, budete je potřebovat při opakování. 

Přeji Vám hezký závěr školního roku a pěkné prázdniny. 

 

CHEMIE 

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ 

- prostudovat text v učebnici na str. 64 – 65 

- stručné výpisky do sešitu 

- do sešitu opsat tabulku 11 Podstatná jména v názvech některých solí 

HYDRÁTY SOLÍ 

- přečíst text v učebnici na str. 65 označený žlutou lištou + výpisky do sešitu 
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