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ČESKÝ JAZYK
Reklama
1. Zeptej se doma, zjisti si na internetu), co znamenají následující pojmy. Už jsi je někde
zaregistroval(a)? Napiš si je do sešitu pod nadpis Reklama
INZERCE – SPONSORED – PRODUCT PLACEMENT – PR ČLÁNEK – KAMPAŇ
Do sešitu si napiš v celých větách pouze správné odpovědi.
2. Zkus odvodit, v jakém období se reklamě nejvíc daří?
a) o Vánocích
b) o prázdninách
c) v lednu
3. Která z následující tvrzení jsou pravdivá? Může být více správných odpovědí.




Reklama především nesmí být klamavá, skrytá, podprahová či v rozporu s dobrými
mravy.
Nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo
majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí.
Nesmí propagovat výrobky či služby, které jsou zákonem zakázané.

4. Některé reklamy jsou natolik propracované, že působí jako kvalitní krátký film. Velmi známá je
například vánoční reklama obchodního domu John Lewis Christmas advert 2016. Pusť si ji. Youtube

ANGLICKÝ JAZYK
Skupina M. Němcové – projdi si slovíčka v pracovním sešitě str. 78 5D Mickey and Millie go camping,
učebnice str. 62 – přečti si komiks a do ŠS odpověz na otázky ze cv. 1
Skupina Y. Paštové - Gramatika - "Stupňování přídavných jmen": vysvětlení najdeš
na https://www.youtube.com/watch?v=w2eo0HduVXA

Pečlivě poslouchej, pak si najdi v prac. seš. str 70 tab. 5.1 a napiš do sešitu krátké výpisky z tab. 5.2.

NĚMECKÝ JAZYK
Guten Tag!
Dnes ukončíme 3. lekci v pracovním sešitě:
1. Str. 46, cv. 16 – doplňte otázku. Cvičení je obtížnější, pomoc při formulaci otázek
najdete ve 3. lekci v učebnici.
2. Na stránkách: www.klett.cz – on line cvičení, vyberte si: učebnici, Modul 2, Lektion 3,
vygenerujte všechna cvičení
klávesové zkratky:
ö = Alt 0246
ü = Alt 0252
ä = Alt 0228
β = ss

RUSKÝ JAZYK
Procvičování vazby „u meňa jesť, u těbja jesť“
 pracovní sešit – str. 64/18 – doplňovací cvičení (viz učebnice str. 53)
 pracovní sešit str. 65/20 – utvořte 6 vět a napište do sešitu
Poslech – výukové video – www.eralash.ru/video/vaza

