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ČESKÝ JAZYK
ČESKÝ JAZYK (LITERATURA) – STŘEDA 6. 5. 2020
I. kontrola zadání ze dne 29. 4.

II. Nové zadání
1. Zapsat do sešitu

Romány s dětskými postavami
Charles Dickens (Anglie, 1812-1870) – osudy opuštěných dětí → román Oliver Twist
Mark Twain (USA, 1835-1910) - Dobrodružství Toma Sawyera a Dobrodružství
Huckleberryho Finna
2. PL – vytisknout, vyplnit, nalepit do sešitu. Kdo nemá tuto možnost, odpoví do sešitu
písemně.

MATEMATIKA
Řešení rovnic - opsat a vypočítat do sešitu

NĚMECKÝ JAZYK
1. Super Easy German (62) - HABEN vs. SEIN
https://www.youtube.com/watch?v=hTvyNDDhG2M

- zopakujte si minulý čas :))
2. V učebnici 1) str. 29/ Lesecke - Ein Interview mit Karl
2) str. 29/ Beantworte die Fragen - zodpověz otázky, v nouzi Google-překladač

RUSKÝ JAZYK
Učebnice str 54- přečti si text a udělej cvičení 6b)
Potom v pracovním sešitě na str. 64 vyřaď nehodící se slovo ve cv. 9

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Na s. 40 v učebnici se podívejme na 2. fialovou tabulku ,která vyjadřuje zápor v
passé composé, klasicky můžeme použít záporky "ne..pas" a nebo nahradit "pas"
slovíčky jamais- nikdy, rien-nic.
Zkusme aplikovat toto pravidlo ve cv. 5, kde napíšete věty o obrázcích, na každém
obrázku je nějaká lež, tedy píšeš francouzsky věty jako: Victor Hugo nic neobjevil.
Christophe Colombe nikdy nedělal cestu kolem světa v balonu... Marie Curie nikdy
nezpívala... Napoléon nikdy nehrál v divadle...
Na s. 41 v učebnici doplň cv. 1
Zkus si procvičit pohybová slovesa a přelož tyto věty (používej ta slovesa, která sis
minule zapsal jako pohybová a knim pomocné sloveso être):
1. Narodil (a) jsem se v Praze.
2. Soused zemřel v roce 2008
3. Petr odešel ze třídy.
4. Jablko spadlo ze stromu.
5. Můj otec se stal lékařem.
6.Kamarádi vstoupili do našeho domu.
7. Prošli jsme kolem pěkné restaurace.
8. O víkendu jsem zůstal doma.

ZEMĚPIS
Kraje České republiky
Učebnice str.70
*Dnešní učivo o krajích je potřeba přečíst pozorně, děti si obvykle pletou pojmy uvedené v kapitole a
v levé barevné liště. Pojmy NUTS 1 – 5 máte vysvětleny v přiložené prezentaci.

*ČR je rozdělena do 14 vyšších územních celků – krajů. V čele kraje je hejtman/ hejtmanka.
Území krajů je rozděleno do okresů (území zůstalo), ale okresní úřady byly zrušeny – řízení života v
okrese přešlo na kraje. Aby obyvatelé nemuseli dojíždět do vzdálených krajských měst
(např.vydávání občanských průkazů, pasů, …),vznikla nová síť 205 obcí s rozšířenou působností.
*Krajská města bývají statutární města. Statut je městská vyhláška, města bývají vyhláškou
rozdělena do městských obvodů nebo městských částí (obvykle mají všechna stat.města nad
40 000 obyvatel, jsou i výjimky – např.Třinec má méně obyv.). V ČR je 27 statutárních měst. V čele
statutárních měst je primátor.
V čele městských obvodů a obcí je starosta/ starostka.
*Prohlédněte si obr. 91/str.70. Máte na ní barevně vyznačeny kraje a v podobném odstínu jsou
vyznačeny regiony NUTS 2 (oblasti s více než 1 mil.obyvatel a podobnými podmínkami pro čerpání
finančních prostředků).
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/31508
Zapište si pojmy do sešitu a sešity si uchovejte pro opakování. Často se s těmito pojmy setkáte.
Kdo má problémy s čitelností, okopírujte nebo ofoťte základní údaje a vlepte si je do sešitu.

