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MATEMATIKA 

PS strana 178  B - 19. 

ANGLICKÝ JAZYK 

Paštová: prac. seš. str 41 cv 5 a 6 doplň, cv 5 c přepiš první slovo v každé větě 
do slovníčku a přelož /použij slovník/  

Jurečková: ….a teď to přijde….. napiš 1 kapitolu do knížky o tvé postavě a jídle – 
co ráda jí, nesnáší, co jí běžně atd. Min. slov……120. 

DĚJEPIS 

Římské císařství – prezentace Starověký Řím (sestaci.perina@seznam.cz) – 
přepsat prvních 5 slidů 

RUSKÝ JAZYK 

Projekt „Moja semja“ - moje rodina 
 
Představ sebe a svou rodinu - viz zadání – učebnice str. 47. Nemusíte dělat 
prezentaci na PowerPointu, stačí napsat vše ručně na list A4. Fotografie rodiny 
nejsou nutné, stačí nakreslit obrázky rodinných příslušníků a domácích mazlíčků 
a k tomu jejich popis. Můžete nakreslit rodokmen ve tvaru stromu a popsat 
rodinné příslušníky. Nakonec vše oskenujte nebo vyfoťte na mobil a pošlete do 
Velikonoc na email: machova.perina@seznam.cz 
 
Na procvičování učiva doporučuji sledovat výuková videa 
na www.youtube.com: 

 „Russkij jazyk dlja inostrancev“ (ruský jazyk pro cizince) 
 „Russkij kak inostrannyj dlja dětěj – 1.urok – semja“ 

(ruština jako cizí jazyk pro děti, 1.lekce – rodina) 
 Poslech písně „Maleňkaja děvočka“ 

 

mailto:sestaci.perina@seznam.cz
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NĚMECKÝ JAZYK 

1. Rozcvička - ABC.... od každého písmene 1 slovo (vynechejte Č, Ď....Q, X, Y), 
slova říkejte nahlas, hned je zapište, vyfoťte a pošlete. 

2. Wir mögen Tiere. Und Tiere? Was mögen sie? - nápověda: My máme rádi 
zvířata. A zvířata? Co mají ráda? 

Pracovní sešit 44/11 

FRANCOUZSKÝ JAZYK  

1) s videem nastuduj slovíčka části 

těla: https://www.youtube.com/watch?v=fho0yuJ4Fag&list=PLQjeRjtj84RZ6m3

OAQUxKF1k2MMDhANR8 a části 

obličeje: https://www.youtube.com/watch?v=uVP5hqPHMNE&list=PLQjeRjtj84

RZ6m3OAQUxKF1k2MMDhANR8&index=5 

2) podle videa trénuj výslovnost, do sešitu si nakresli panáčka a popiš části těla, 

která ses ve videu naučila 

3) dodělej  cvičení v U s. 30, vyfoť mi tato cvičení ve svém sešitě a pošli emailem 
na sulova.perina@seznam.cz, + vyfoť panáčka - části těla a také pošli. Prosím 
vše v jednom emailu  pošli do 8.4. 
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