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MATEMATIKA   

Opakování na zkoušky: soustavy lineárních rovnic 

Učebnice strana  202/ cvičení 21  - celé - řešte libovolnou metodou, která je vám nejbližší, 

výsledky máte v učebnici. Kdo bude mít problém, napište, pomohu. Kdo můžete, pošlete. 

 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Šulová) 

5. lekce B : An unusual place to stay - přečti si článek na s. 58 v učebnici, vypracuj 

cv. 3, a zkus odpovědět i na otázky u cv. 4a, b 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Mrázová) 

Nauč se slovíčka L6 A,B 

Překlad – modální slovesa : 

1. Včera večer se nesměl dívat na TV. 

2. Během té zkoušky jsme nesměli mluvit. 

3. Budu mu muset zavolat. 

4. Budeme muset jít pěšky. 

5. V noci jsem nemohl spát. 

6. Budeme s ním moci mluvit. 

7. Nebude to umět přeložit 

8. Nebudeme tady muset zůstat celý den. 

9. Mám tu televizi vypnout ? 

10. Máme jít dnes večer do restaurace ? 

FYZIKA 



Čočky 

Uč. str. 110 – 111 přečíst a do sešitu zapsat: 

Čočky jsou průsvitná tělesa, ve kterých se lomem mění směr procházejících 
paprsků. 

F - ohnisko 

f - ohnisková vzdálenost 

str. 110 narýsovat obrázky – Spojka je čočka, která rovnoběžný svazek paprsků 
mění na sbíhavý. 

Str. 111 narýsovat obrázky – Rozpylka je čočka, která rovnoběžný svazek paprsků 
mění na rozbíhavý https://www.youtube.com/watch?v=O77lBl1H9hw 
https://www.youtube.com/watch?v=SbleRbvJRHs 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Tenglerová ) 

1. Schreib in dein Deutschheft: 

- Datum 

- Lektion 2 – 

- Préteritum (das Präteritum) – minulý čas 

2.Učebnice strana 71 – 72 

1. Strana 72, tabulka b) – opiš si časování sloves (leben, heiraten, kommen, gehen) 
v préteritu do sešitu a nauč se nazpaměť. 

2. 2. Opakuji si modální slovesa na: Super Easy German(91): 
https://www.youtube.com/watch?v=QBBlMrj0lTw&list=PLk1fjOl39-
50WX8xiXwIBUcbdtMjlaZSj&index=8&t=0s 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Novotná ) 

1. YouTube - Super Easy German 42 - Shops you see in Germany Welche Geschäfte 
sieht man in diesem Video? - Schreibt eine Liste und schickt sie mir! 



2. Im Lehrbuch S. 85/2 - Welche Kleidungsstücke gefallen dir (nicht)? 

a) zapište podle vzoru 5 vět do školního sešitu b) pozor na střídání 1. a 4. pádu 
členu určitého, mužský rod!! 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Veselková ) 

1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz) 
https://www.youtube.com/watch?v=3bnY9RTOekI&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eD
GBgmJEeXfWa3wC&index=16 

2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam, perfekt a präteritum – po 
sloveso finden) 

3. ŠKOLNÍ SEŠIT (vypiš pouze präteritum následujících sloves do školního sešitu)  

začít, dostat, zůstat, zlomit, přinést, myslet, jíst, rozhodnout, jet, spadnout,  

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Hellerová ) 

učebnice – 44/3 – správně vyčasovat sloveso werden 

Klíč k řešení cvičení: učebnice 35/4b 

· 1F 

· 2R 

· 3R 

· 4F 

· 5F 

 

RUSKÝ  JAZYK 

Učebnice str. 77/4 – nastuduj rusko/česká homonyma a zapiš si žlutou tabulku dole 
Potom vypracuj cv. 47/2,3 v pracovních sešitech 

 



FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Pro kontrolu fráze se slovesem être podle 
videa https://www.youtube.com/watch?v=km2Pq_bSOEU 
1. être en forme/ n´être pas en forme 
2. être enrhumé = být nastydlý 
3. être de bonne/ mauvaise  humeur = mít dobrou/ špatnou náladu 
4. être d´accord (on est d´accord) 
5. être en avance = být někde dříve 
6. être à l´heure = být na čas 
7. être en retard = mít zpoždění 
8. être enceinte = být těhotná 
9. être sur le point de (=futur proche) právě budu něco dělat 
+ être à la bourre =mít zpoždění 
+ ne pas être dans son assiette =necítit se dobře 
Nezapomeň, že pro použití fráze musíš sloveso être časovat. Pokud si chceš fráze procvičit, 
napiš fráze ve větách a pošli mně ke kontrole emailem. Např. Christine a été vraiment en 
forme samedi. Nous sommes ici en avance,nous avons 10 minutes pour prendre du café. Elle 
est à la bourre, combien de temps on doit l´attendre?  
 
 
Kopie Unité  6 Approfondissement- s. 151 
Udělej cv.  4- Přečti si text o národním parku Vanoise  a odpověz na otázky, zda jeto pravda či 
lež 
pokračuj kopií s.176- Unité 6- Évaluation cv. 4B- otázka je jednoduchá: Co je třeba 
dělat,abychom ochránili naši planetu?  
Napiš alespoň 5 jednoduchých vět,  ideálně,toho co můžeš dělat ty. Např. Je potřeba jezdit 
do školy na kole nebo jezdit pěšky. Je potřeba třídit odpad nebo nakupovat bez obalů.. Není 
nutné tisknout každý email.. a pod.  
 
Halíková, Kalabisová, Kostelníková, Mašková, Slavíková, Švorcová pošlou úkoly,které měly 
poslat na sulova.perina@seznam.cz 

 

DĚJEPIS 

prezentace České země za druhé světové války, opsat slidy: 37-38 (veškeré 
materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 9. ročník) 

a pak zhlédnout Slavné dny, atentát na Heydricha 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-atentatu-na-heydricha-27-
kveten-150937 

 

https://www.youtube.com/watch?v=km2Pq_bSOEU

