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MATEMATIKA
PS strana 176 A - 11., A - 12.

ANGLICKÝ JAZYK
Jurečková: Vypracujte pracovní list v příloze – text si přečtěte (občas budete muset užít
slovník, tak si neznámá slova zapište) a nejdříve srovnejte pracovní postup tak, aby se recept
dal i udělat 😊 a v dalším cvičení odpovězte na otázky – stačí slovním spojením (třeba
názvem receptu)

Šulová:
1) Zkontroluj si PS s. 36-37
Ex. 2 Meat: chicken, sausages. Fruit: orange, banana, apple. Vegetables: cabbage, onion.
Drinks: Milk, Water.Other: mushroom,cheese, butter, bread.
Ex.3: 2 have we got,3 have got, 4 haven´t, 5 has, 6 has he got, 7 hasn´t got, 8 has, 9 have
Ex. 4: 2 an, 3 some, 4 some, 5 a, an, 6 some, 7 a.
Ex. 5: 2 No, we haven´t got any carrots. 3 No, we haven´t got any ham. 4 Yes, we have got
some butter. 5 Yes, there are some. 6 No, there isn´t any.
Ex.6: 2 some, 3 somu, 4 any, 5 some, 6 any, 7 any, 8 some, 9 any, 10 any, 11 some, 12 any,
13 some.
2) V PS na s. 41 cv. 6
3) V PS na s. 42 cv. 1, 2, 3, 4

FRANCOUZSKÝ JAZYK
1) Zopakuj si přivlastňovací zájmena Mon/ton/ son s
videem: https://www.youtube.com/watch?v=CzeEtUE46d8
a s videem vyslovuj a trénuj výslovnost slovíček a vázání, POZOR ve 2. části videa jsou
zájmena: notre(náš), votre (váš), leur /jejich)- zapiš si tyto nové tvary do sešitu
2) U s. 30 všechny cvičení písemně do sešitu:
cv. 1a- podle obrázků navrhni kamarádovi aktivitu, kterou budete dělat

cv. 2 a) přijmi návrh, b) odmítni návrh
cv. 3 a) najdi 3 aktivity, které rád děláš v týdnu a o víkendu.
3b) najdi 3 aktivity, které nemáš ráda
3c) Napiš o sportech, které děláš/hraješ/umíš, na které se ráda díváš v telce

RUSKÝ JAZYK
1. Opakování slovní zásoby – názvy zvířat a povolání
2. Pracovní sešit – 53/19 (osmisměrka), 53/20 – popis obrázků (ústně)
3. Procvičování čtení – PS str. 56/1,2 (Krok za krokem)

NĚMECKÝ JAZYK
Pozdravy + otázka – jak se Vám/jak se ti daří?
Wie geht´s Ihnen? – jak se Vám daří? – odpověď – Danke. Es geht mir gut – Děkuji,
daří se mi dobře.
Wie geht´s dir? – jak se ti daří? – odpověď – Danke. Es geht mir auch gut – Děkuji.
Daří se mi také dobře.
Ptejte se a odpovídejte podle příkladu – UČ – 56/5 + nahoře modrý rámeček přečíst +
81/5 učebnice – přečíst příklady

