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ČESKÝ  JAZYK 

ŘEŠENÍ Z 18.6. 

1. Nerozuměli, protože to bylo španělsky. 
(oni) – nerozuměli 
2. V sobotu šli všichni na ryby. 
všichni - šli 
3. Koně se na rušné ulici splašili. 
koně – se splašili 
4. Voňavé svíčky hořely jasnými světly. 
svíčky – hořely 
5. Začátkem května konečně přiletěly vlaštovky a jiřičky. 
přiletěly - vlaštovky a jiřičky 
6. Letošní povodně způsobily mnoho škod. 
povodně - způsobily 
7. Hromy hlasitě burácely a blesky křižovaly oblohu. 
hromy - burácely / blesky - křižovaly 
8. Na pastvinách pobíhali mladí býčci. 
býčci – pobíhali 
9. Poslední hromady sněhu roztály. 
hromady - roztály 
10. Za soumraku srny vyběhly z lesa na pastvu. 
srny - vyběhly 
11. Bolesti hlavy mě sužovaly celý den. 
bolesti – sužovaly 
12. Rodiče si děti vyzvedávali u školy. 
rodiče – si vyzvedávali 
13. Mezi ozdoby zámeckých parků patřili také pávi. 
pávi – patřili 
14. Houfy špačků ozobávaly moravským vinařům úrodu. 
houfy - ozobávaly 
15. Dveře do chalupy se špatně zavíraly. 
dveře – se zavíraly 
16. Mysleli jsme si, že děti už měly hlad. 
(my) - mysleli jsme si / děti - měly 
17. V deštivém počasí nevěděli, zda mají pokračovat v cestě. 
(oni) – nevěděli 



18. Do Prahy přijely závodnice z Francie. 
přijely - závodnice 
19. Při malování bytu sousedé vyklidili nábytek i na chodbu. 
sousedé – vyklidili 
20. Předpokládali, že se to už prarodiče dozvěděli. 
(oni) – předpokládali / prarodiče – se dozvěděli 
21. Na výlet se účastníci zájezdu vybavili potřebnými mapami. 
účastníci – se vybavili 
22. V novinách psali o vlakovém neštěstí na jihu Anglie. 
(všeobecný podmět) – psali 
23. Ve staré jabloni si kosi vybudovali hnízdo. 
kosi - si vybudovali 
24. Barevné a vonné květy lákaly pilné včelky . 
květy - lákaly 
25. Na svatbu přijeli přepychovou limuzínou. 
(oni) – přijeli 
26. Ulice prohrnovaly silničářské vozy. 
prohrnovaly - vozy 
27. Hasiči pomáhali obětem dopravní nehody. 
hasiči - pomáhali 
28. Na večerní obloze se objevily první hvězdy. 
se objevily - hvězdy 
29. Na sluníčku sněhuláci brzy roztáli. 
sněhuláci – roztáli 
30. Ledoborci razili cestu zamrzlým oceánem. 
ledoborci – razili 

 

DNEŠNÍ ZADÁNÍ 

 

PRÁCE S TEXTEM 

Čítanka s. 157 – 160 M.Twain: Piráti 

(zadání + odpovědi pište do sešitu na literaturu) 

- Vypište všechny literární postavy z příběhu. 

- Jaký byl Tom podle jeho tety? 

- Kdy přesně se chlapci vrátili? 

- Zažili jste někdy něco podobného? Stručně to popište, pokud ano. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Pracovní sešity str. 72/bod6.5 – Tvoření příslovcí z přídavných jmen – zapsat do sešitu a 
nastudovat, potom v praxi vyzkoušet na str56/ cv. 1,2 v pracovním sešitě 
PS 57/cv. 3 – antonyma – jen spoj slova opačného významu 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

1. Zopakujte si čísla :)) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Zahlen_bis_100

/Zahlen_0-100_jp558662si 

2. V učebnici str. 78/ 7 

 

DĚJEPIS 

FRANCKÁ ŘÍŠE - Kompas času 10 - 2.část/ 11 minut 

Nejdříve si přečtěte a zapište zápis, teprve potom sledujte video: 

https://www.youtube.com/watch?v=fVq_7bT14Hs 

Zápis: 1. majordomus - úředník Pipin Krátký - spojenectví s papežem - korunovace králem všech 

 Franků           

 2. Karel Veliký - na mapě sleduj růst Francké říše     

 3. cíle Karla Velikého: a)sjednocení víry - křesťanství, b) podpora vzdělanosti a kultury 

 4. kláštery - centra písemnictví        

 5. university - Bologna v Itálii, Oxford v Anglii v roce 1096    

 6. románská architektura / v září nastudujeme víc     

 7. rok 800 - korunovace Karla Velikého císařem Říše římské    

 8. rok 814 - po smrti Karla Velikého rozpad říše - nejdříve na 3 části, dvě z nich významné - 

 Západofrancká a Východofrancká říše 

 

ZEMĚPIS 

Učebnice str.90 

Jak se vyvíjela příroda povrchu Země 

*Přečtěte si text, prohlédněte si obrázky a zapište si shrnutí. Odpovězte si na otázky  včetně 

opakování s obrázky (str. 92) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Zahlen_bis_100/Zahlen_0-100_jp558662si
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Zahlen_bis_100/Zahlen_0-100_jp558662si
https://www.youtube.com/watch?v=fVq_7bT14Hs


*Na str. 90 /obr.115 máte znázorněn pohyb litosférických desek od prvohor po současnost, ale máte 

tu i vývoj za 50 milionů let! 

S dnešním učivem souvisí krátké video 

https://edu.ceskatelevize.cz/vliv-slunecni-aktivity-na-zmeny-klimatu-5e44191517fa7870610ed2e8 

https://edu.ceskatelevize.cz/vliv-slunecni-aktivity-na-zmeny-klimatu-5e44191517fa7870610ed2e8

