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MATEMATIKA   

PS str. 204  A - 8, str. 205  A - 9 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Online výuka v 10:00 

Jurečková 

Uč. Str. 64 – přečti si text a odpověz na otázky ve cv. 1 a 2 

Šulová 

V pracovním sešitě na s. 71 nastuduj použití "to be going to" v tabulkách č. 6.1 až 6.4, zapiš si 
do sešitu 
V učebnici na s. 68 si přečti dialog u cv. 3 a podívej se na cv. 4 a 5 na s. 69 
PS s. 55 cv. 4 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Učebnice s. 44 přečti si textík La journée a  La journée de Julien  a zkus vypracovat odpovědi 
na otázky u cv. 1 (Překvapují tě tyto informace? Je to ve vaší zemi velmi rozdílné?)  
cv. 2 Napiš své oblíbené volnočasové  činnosti a sporty, které praktikuješ.  
cv. 3 Odpověz na otázky 

 

RUSKÝ JAZYK 

6.lekce – Miniprojekt 

 

1. Popiš sám/sama sebe (viz učebnice str. 64/8C) – napište do sešitu odpovědi na 
otázky. 

           Můžete ještě nějaké údaje připsat (např. „U meňa jesť sobáka/kóška/papugáj“ atd.) 

 

2. Video – www.youtube.com - „Kolobok skazka“ (pohádka o Koblížkovi) 
 

http://www.youtube.com/


NĚMECKÝ JAZYK 

nová lekce – L4/M2 – nová slovíčka naučit se nazpaměť – pustit si výslovnost na translatoru – 

PS: 61 – 64, průběžně se je učit! 

- Plus nová gramatika: přítomný čas slovesa sprechen - mluvit 

- Vyčasovat si ho: ve všech osobách – nezapomenout na koncovky a na změnu 

kmene ve druhé a třetí osobě j.č. 

- Ich spreche 

- Du sprichst 

- Er, sie, es spricht 

- Wir sprechen 

- Ihr sprecht 

- Sie, sie sprechen 

- PS: 50/7  na sloveso sprechen 

- Nová gramatika: Vazba „spricht man“ – mluví se (říká se) - učebnice str. 72 

nahoře plus stránka učebnice 81 – NEOSOBNÍ ZÁJMENO MAN – přečíst – toto 

zájmeno se používá ve funkci všeobecného podmětu v případě, kdy nevíme, kdo 

je nositelem děje, vždy to musí být člověk/lidé – je ve 3.osobě jednotného čísla. 

V češtině odpovídá překladu zájmena man – zvratná konstukce – říká se/mluví se 

- PS: 51/8 a PS: 50/6 

Klíč k řešení cvičení: PS: 42/5 

 einen 

 eine 

 ein/ einen 

 einen 

 eine/ein 

 


