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ČESKÝ JAZYK
Potápěči vytáhli z Hudsonu také levý motor airbusu
Aerolinie odškodní každého cestujícího pěti tisíci dolary
Navzdory ledové a kalné vodě se týmu potápěčů podařilo objevit na dně řeky
Hudson ve dvacetimetrové hloubce také druhý motor Airbusu A 320 letecké
společnosti US Airways poblíž místa, kde se strojem minulý týden dosedl
kapitán Chelsey Sullenberger (57) na hladinu.
Vyšetřovatelé jej chtějí detailně prozkoumat, aby zjistili, proč přestal
fungovat. Motor se zastavil, když se letadlo těsně za letištěm setkalo s hejnem
ptáků, přičemž vyšetřovatelé mají za to, že ptačí těla nasály oba motory.
Vyšetřování ztěžuje fakt, že incident, k němuž došlo o dva dny dříve, a na
nějž podle amerických médií nezávisle na sobě upozornilo několik svědků,
postrádá oficiální záznam. Televize CNN s odvoláním na zdroje blízké
Národnímu úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB) ve čtvrtek uvedla, že
posádka letounu neuvedla do záznamů, že letadlo mělo potíže s motory. „Ozval
se příšerný zvuk. Na pár vteřin jsem měl pocit, jako kdyby se utrhl kus motoru a
vrhl se proti letadlu,“ líčil cestující první třídy Steve Jeffrey z Charlotte.
Aerolinie US Airways vyplatí všem cestujícím, kteří mohli při nehodě
utrpět psychický otřes, pět tisíc dolarů (asi 100 000 Kč). V průvodním dopise

stojí, že peníze jsou určeny jako odškodné za cenu letenky a poškození
zavazadel.
(CNN, DPA, vpf)
2) Odpověz na otázky:
a) Kde se můžeš setkat s tímto textem?
b) Kolik má text odstavců a proč je text takto členěný?
c) Proč je za jménem Chelsey Sullenberger uvedeno v závorce číslo 57?
d) Kolik vyplatí Aerolinie US Airways všem cestujícím, kteří mohli při nehodě
utrpět psychický otřes?
e) Jak se jmenoval cestující první třídy?
f) Pokus se slovo „příšerný“ nahradit synonymem.
g) Vysvětli, co znamená slovo incident?
h) Kdo tento text napsal a jak to zjistíš?

RUSKÝ JAZYK
Procvičování – 5.lekce
1. Sloveso „jesť“ - významy a časování – učebnice str. 58 – Gramatický přehled
II
2. Pracovní sešit str. 64/16 – spojte výrazy a utvořte věty (napište 6 vět do
sešitu)
3. Pracovní sešit str. 64/17 A – seřaďte věty v rozhovoru – očíslujte pořadí
vět, procvičujte čtení

NĚMECKÝ JAZYK
1. Hört zu und sprecht nach!/ Poslouchejte a opakujte!
https://www.dw.com/en/5-where-are-you-from/a-19518313
- naučte se názvy světadílů v němčině :))

2. Zapište do školního sešitu: Woher kommt Pablo Picasso? = Wo kommt
Pablo Picasso her?/ naše učebnice používá první variantu!!!/
a doplňte odpověď: Pablo Picasso kommt aus ............ .
- podle vzoru odpovězte písemně do šk. sešitu: Albert Einstein, John Lennon,
Napoleon, Sokratés, Caesar, Arnold Schwarzenegger, Cristiano Ronaldo,
Madeleine Albrightová, Jan Pavel II., Roger Federer und Samed Yesil? /pozor
na: aus der Türkei, aus der Schweiz/
3. Nové sloveso SPRECHEN - do školního sešitu opište celé časování slovesa str.
81/ 1 a odpovězte na otázku: Was sprichst du? /trochu - ein bisschen/ zB.: Ich
spreche Tschechisch, Spanisch, Russisch und ein bisschen Japanisch.

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Dnes máme v 10:30 online výuku na webu zoom.us, přihlásíte se pod
následujícím odkazem přes počítač a nebo přes mobil(do něj nejdříve stáhněte
aplikaci zoom)
https://us04web.zoom.us/j/73949125231?pwd=VmN5bTFseXU2MVAxcWV5YS
85SkduZz09
Meeting ID: 739 4912 5231
Password: 7CLZuC
Téma: opakování-hodiny, slovesa denních aktivit

ANGLICKÝ JAZYK
Paštová: Z pracovního seš. na str. 71 opiš do sešitu odstavec f - Porovnávání
věcí nebo osob. Při porovnávání použij druhý stupeň přídavných kmen a than =
než.
Jurečková: Pracovní sešity str. 78/ slovní zásoba 5C - Record Breakers +
pracovní sešity str. 48/cv.1-5

Videohodina na ZOOM dne 14.5. 11 – 11.30. Pokud se nemůžete připojit, nic
se neděje, protože práce bude zadána a můžete ji udělat sami.
Jolana Jureckova is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Topic: Jolana
Jureckova's Zoom Meeting Time: May 14, 2020 11:00 AM Budapest
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/75911002686?pwd=Ky9pcUMvUmpOMFphTjB6U1l
RVHBvdz09
Meeting ID: 759 1100 2686
Password: 3Dc0nG

