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ČESKÝ JAZYK 

Mediální výchova 

Hádej, které jsem město 

1. Můj název znají snad všichni milovníci piva na celém světě. Je to proto, že 

se ve mně vyrábí už spoustu let. No jasně, jsem město… Pokud by snad 

ještě někdo váhal, mám tu malou nápovědu: na mém území se stékají 

čtyři řeky a od tohoto místa dále získává řeka nový název.  

Už víš, jak se jmenuji?     

Do kterého kraje patřím?     

Zjisti, od kterého roku se ve mně vaří pivo.  

Umíš vyjmenovat ony čtyři řeky?   

Jak se řeka jmenuje od tohoto místa dál?  

Do které řeky ústí?     

Doplň následující údaje:  

Počet obyvatel:   

Nadmořská výška:   

Rozloha:  



Okres:    

Oficiální webové 

stránky města:   

 

Pokus se vyhledat o mně další informace s využitím literatury a internetu. Můžeš 

nakreslit městský znak či vlajku.  

_________________________________________________________________
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ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina M. Němcové – pracovní sešit str. 51/ cv. 3 projdi si pořádně tabulku a následně doplň text 

adjektivy v 2. a 3.stupni (větší, největší, apod.); cv. 4 – opět používej stupňování adjektiv a doplň věty 

podle vlastního názoru (co je pro tebe nejobtížnější, nejdražší, apod.); cv. 5 – použit 2. a 3. stupeň 

nepravidelných adjektiv 

Skupina Y. Paštové - Zapiš do slovníčku slovíčka kapitoly 5C a pečlivě se je nauč. Prac. seš. str 48 - 

pokus se správně doplnit do mapy světadíly a vypracuj otázky 1, 2 a 3 

NĚMECKÝ JAZYK 

Guten Tag!   

Dnes pokračujeme 4. lekcí: 

1. Podívej se do sešitu DEUTSCH a zopakuj si názvy států a jazyků, nauč se je zpaměti 

2. V učebnici na str. 68 jste v úterý měli číst úvodní text k 4. lekci a neznámá slova najít ve slovníčku,  

      (pracovní sešit str. 61 – 64) – text si ještě jednou přečti. 

3. V učebnici str. 68, cv. 1 a) – Zjisti, které věty jsou pravdivé.  

                        str. 69, cv. 1 b)+ c) – Věty doplň a napiš do sešitu. 

 

RUSKÝ JAZYK 

6.lekce – Povtorenije – mať učenija 

Opakování – matka moudrosti 

 

 Učebnice – str. 60/1 – doplňte tabulku (tužkou) 



 Pracovní sešit str. 72/2A + 73/5 - dopište vynechaná písmena (zvládnete to i bez 
poslechu) 

 Písanka str. 49 

 Video – www.youtube.com- „Nu pagadi“ (Jen počkej, zajíci) 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/

