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ČESKÝ JAZYK 

Jelikož se nám blíží Velikonoce, vidím perfektní příležitost skloubit hned několik důležitých bodů: 

Máme hodinu slohu – požádám Vás vypracovat slohový útvar vyprávění na téma  „Velikonoce a já“ 
 1)zaměřit se na slohový útvar vyprávění (nezapomenout na přímou řeč, která je ve vyprávění zastoupena – 
pokud si nejste jisti, zopakujte si, co to je vyprávění) + osnova (doufám,že alespoň OSNOVU si z mých hodin 
pamatujete:+) 
 
2)zahrnout do Velikonoc, jak je slavíte, co děláte, kam jezdíte, když tedy zrovna nemáme karanténu, která je 
dosti svazující, nezapomenout na velikonoční tradice, které máte zažité, jaký význam mají pro vás 
Velikonoce – je to svátek jara, krásné roční období, co vás nabíjí na jaře.....) 
 
PROSÍM, vyprávění by mělo být alespoň minimálně na stránku A5 (váš slohový sešit) 
Ať vám to jde od ruky+) 

 

 MATEMATIKA   

1 % = jedno procento - výpočet  

Zápis do školního sešitu: 

1 % = setina základu (celku) 
Základ = 100 % 
 
1 % z 800 = 800 : 100= 8 
1 % z 24 = 24 : 100 = 0,24 
1 % z 3 000 = 3 000 : 100 = 30 

Stačí zapisovat 
1 % z 600 = 6 
1 % z 80 = 0,80 

Hodnotu 1% vypočtu tak, že základ (celek) dělím 100. 
Do školního sešitu vypracuj: 

1. Vypočti: 
1 % z 300  
1 % z 3 600 
1 % z 48 
1 % z 26 
1 % z 700 
1 % z 40 000 

1 % z 8 
1 % z 0,3 
1 % z 250 
1 % z 39 
1 % z 5 

1 % z 200 000
  

2. cvičení 7/237 (k výsledkům připisuj i jednotky) 

 
 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Oprava a kontrola ze 17/3 
 Translate these sentences: 
Četl jsem noviny.                      I read newspaper. 
 
Šli jsme nakupovat.                   We went shopping. 
 
Viděli jsme toto náměstí.           We saw that square. 
 
Obědvali jsme v Hyde Parku.    We had a lunch in Hyde Park. 
 
Neřekli jste nám pravdu.             You didn't say to us the true. 
 
Ve středu mi nevolala.                 She didn't call me on Wednesday. 
 
Film se mi nelíbil.                         I didn't like this movie. 
 
Včera jsem se nedíval na TV.        I didn't watch TV yesterday. 
 
 
Prac.sešit 36/2 
1) the (vyplněno), a, the, the second, on the right, a sport shop, on the corner, a museum, on the left 
2) a café, The nearest, near a bus, a railway, The café, of the bridge, a newsagent's 

 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Do sešitu popiš  naši Christina z učebnice FJ - zopakujeme si popis osoby. 
Pomůže nám učebnice str. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍRODOPIS 

Květ - uč. str. 82-83 - přečíst + zapsat do sešitu  

https://slideplayer.cz/slide/2654812/ 

 

 

Vytisknout a vlepit do sešitu. 

 

 

 

 

https://slideplayer.cz/slide/2654812/


Květenství: 

a)hrozen, b)lata, c)klas, d)klásek, e)jehněda 

 

f)palice, g)okolík, h)složený okolík, i)hlávka, 

 

j)chocholík, k)chocholičnatá lata, l)úbor,  

 

 

m)vrcholík mnohoramenný, n)vijan, o)šroubel, p)kružel, q)vějířek, r)vidlan

 

 

 

http://www.dendrologie.cz/popiscastidrevin/kvetenstvi.jpg
http://www.dendrologie.cz/popiscastidrevin/kvetenstvi2.jpg
http://www.dendrologie.cz/popiscastidrevin/kvetenstvi3.jpg
http://www.dendrologie.cz/popiscastidrevin/kvetenstvi4.jpg
http://www.dendrologie.cz/popiscastidrevin/kvetenstvi4.jpg


ZEMĚPIS 

AŽ SPLNÍME ÚKOLY BUDEME VYRÁBĚT POMLÁZKY A VIROVÁ NÁKAZA NÁS NEZDOLÁ!!!!! 

1. Kontrolujeme si minulý úkol: rozloha 1.= Šp. 2.= I.t   3.= Port.  počet obyv. 1.= It. 2.= Šp. 3.= Port. 

2. Poslední stát jižní Evropy - ŘECKO   -  uč. str. 68-69, atlas M 75, kdo tuto zemi navštívil mnoho již o ní 

zná. K nadpisu informace, případně nějaké obrázky, vlajku, lodě, řecké bohy, olympijské kruhy nebo něco z vývozu 

atd.  Vkusně upravíme zápis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A už jen na závěr si promyslíme odpovědi na otázku co to je: GYROS, PELOPONÉS, KRÉTA, PINDOS, 

TZATZIKI A POTOM SE VRÁTÍME DO ČESKÉ REPUBLIKY NA VELIKONOCE 

Název Velikonoce pochází z “velké noci“ ze soboty na neděli, kdy Ježíš Kristus vstal 

z mrtvých. A ještě připomínám: ŠKAREDÁ STŘEDA (NEMRAČ SE), ZELENÝ ČTVRTEK (JÍME 

ZELENOU STRAVU NAPŘ. ZELÍ), VELKÝ PÁTEK (UMYJEME SE V POTOCE), BÍLÁ SOBOTA 

(POSVĚTÍME OHEŇ), BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ (POSVĚTÍME VELIKONOČNÍ POKRMY), 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (POMLÁZKA = MRSKAVÝ PONDĚLEK) 

Hezké velikonoční svátky přeje Krejčová. 

 

 


