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ČESKÝ  JAZYK 

Milí deváťáci, 

čekají nás v češtině ještě 2 témata, která jste doposud neprobírali vůbec nebo jen okrajově, 
nic dalšího by vás u přijímaček (věřím, že budou) překvapit nemělo: 

- Přímá řeč (dnes) 

- Nepravidelnosti ve větné stavbě - Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná 

PŘÍMÁ ŘEČ 

Určitě víte, o co jde, ale možná jste neslyšeli o větě uvozovací a možná si nejste jisti, kde a jak 
se správně píší uvozovky. 

1. Uč. s. 74 – nastudujte rámeček a příklady vět opište do sešitu (nezapomeňte nadpis a 
datum – pro rychlejší orientaci v tématech po návratu do školy) 2. Procvičte ONLINE: 
www.skolasnadhledem.cz -> vyhledat PŘÍMÁ ŘEČ -> vypracujte všechna 4 cvičení (včetně 
křížovky) 

 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Šulová) 

Úkoly, které jste měli k 5.4. odevzdat elektronicky na sulova.perina@seznam.cz všichni 

odevzdají! 

Zkontroluj si cvičení v učebnici s. 48 

ex 1a: up, 3 away, 4 off, 5 down, 6 back 

ex. 2: 1 Could you switch the TV on? 2 Please pick your litter up.. 3 Don´t throw these 

magazines away.. 4 Please take your shoes off... 5 Can you turn the volume down...  6 Is it OK 

if I give the DVD back... 

Zkontroluj si cv. v učebnici na s. 52:  

ex. 1: shopping, part-time jobs, saving money, pocket money, housework.  

ex. 2: 1T, 2DS, 3 F, 4DS, 5F, 6 T, 7F, 8DS,  9DS 

 



1) v pracovním sešitě na s. 71 nastuduj tabulku 5.1-5.4 jedná se o tvoření trpného rodu v 

přítomném čase  

např. Stavím dům.- I build a house. tuto větu, která je v činném rodě  převedu do trpného 

rodu s využitím slovesa "být"  a 3. příčestím trpným (3. sloupek nep. sloves), jak v českém tak 

v anglickém jazyce. Dům je stavěn. The house is built.  nebo My mum cooks the dinner every 

day. Mamka každý den vaří večeři. ---The dinner is cooked by my mum every day. Večeře je 

vařena mamkou každý den.  

Napiš si zápis, jak trpný rod tvořit podle tabulek v PS. 

2)v učebnici udělej cv. 5 na str. 57 

3) pusť si velikonoční písničku https://www.youtube.com/watch?v=ndEC9OK6kSc 

 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Mrázová) 

řešení překlad 
1. German is spoken here. 
2. Football is played all over the world. 
3. America was discovered by Columbus. 
4. Last year the mountains were covered with snow. 
5. The thief was caught and arrested. 
6. Her first child will be born in one month. 
7. His first novel will be published next year. 
8. This novel has been translated into 20 languages. 
9. My purse has been stolen. 
10. The car hasn´t been paid for yet. 
PS str. 46 – přečíst článek Fun in the Highlands – na základě přečteného si vypracuj 
cv 1, 2, 3 

Nauč se slovíčka do konce L 5 

MATEMATIKA   

SCIO -Testy do hodin: 

1.  Rozklad mnohočlenů, úprava mnohočlenů pomocí vzorců, Pythagorova věta (1. 

pokus) 

2. Hranoly – objem a povrch (1. pokus) 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Tenglerová ) 

1. V sešitě si najdi slovíčka Modul 8, lekce 1 (Psali jsme si je.) 

https://www.youtube.com/watch?v=ndEC9OK6kSc


2. Prostuduj si v učebnici strany 46 - 47 , můžeš použít překladač Google 

Š. Vypracuj do sešitu cvičení 5, na straně 47 v učebnici 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Novotná ) 

1. YouTube: EASY GERMAN - The Weather (14) 

2. Učebnice: str. 80/12 - připomeňte si slovní zásobu/ podstatná a přídavná jména, 
nová slovíčka si přeložte, případně si je nechte přečíst od překladače - Google čte 
dobře - a naučte se je. 

3. Učebnice str. 80/13 - vyberte si 3 z 5 vyobrazených a popište je, pak popište 
sebe, vše do školního sešitu. 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Veselková ) 

1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz) 
https://www.youtube.com/watch?v=SFhSTXwIwts&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDG
BgmJEeXfWa3wC&index=10 

2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam a perfekt – opakovat celý 
seznam sloves) 

3. PŘELOŽIT VĚTY (vytisknout nebo přepsat do školního sešitu) 

-posílám i odkaz na dobrý slovník v případě potřeby 
https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky 

1. Špatně jsem slyšela. 
2. Chceme jít dnes odpoledne na procházku. 
3. Řekl, že dnes nemůže přijít ve tři hodiny. 
4. Máš hlad? 
5. Ne, děkuji. 
6. Jedl jsem doma řízek a hranolky. 
7. Musíme ještě pracovat. 

8. Nemůžu dnes přijít ve čtyři hodiny. 

9. Musím se hodně učit. 

10. Navštěvuji jazykový kurz. 



 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Hellerová ) 

najít si na webu www.klett.cz opět naši online učebnici Wir 3/online cvičení – a vybrat si z 

lekce Eine Sprachreise nach England leckterý test, sám se pak test vyhodnotí, když 

zmáčknete tlačítko vyhodnotit 

Klíč k řešení cvičení: učebnice 49/8 

sein - pohybové      haben - stavové 

Gefahren gekauft 

Úboren gemacht 

Umgezogen verbracht 

 bekommen 

 geheiratet 

begonnen 

kennen gelernt 

 

RUSKÝ  JAZYK 

Pracovní sešity str. 42/cv.18 a)b) 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

zkontroluj si v PS s. 53, 54 
ex.4a: 1 trop de, 2 pas assez de, 3 assez de, 4 pas assez de, 5 trop de, 6 pas assez de 
4b: a- as assez de, b-il y a beaucoup de/ trop de bruit. c- je n´ai pas assez d´argent. d- il y a 
trop de/ beaucoup de.e- il n´a y pas assez de sel/ qu´il y a trop de sel.  
ex. 5: 1 eau,  2 lumiere, 3 déchets, 4 transports en commun, 5 produit, 6 piles 
54/ ex. 1: Il ne faut pas  faire du bruit. b- Il faut partir/ se dépecher.  c- Il faut rentrer. d- Il 
faut prendre tout droit.  
ex. 2: 1 Prenez, 2 N´ allez pas, 3 Fais, 4 Ne ferme pas, 5 Nejette pas.  
ex. 3: a- beaucoup de, il y a peu de. b- il n´a y pas assez d´, trop de. c- il y a beaucoup d´, 
beaucoup d´, mais il y a peu d´. d- trop de, pas assez de, beaucoup de.  
3b: 1c, 2b, 3d, 4a 
 
v PS  udělej s. 56 - pracuj se slovníkem a neznámá slovíčka si vyhledej 
PS s. 58/ křížovka  

 

http://www.klett.cz/

