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ANGLICKÝ  JAZYK 

Anglický jazyk – (Panošová) 15. 6. 2020 

Vrať se v sešitě k úkolu z 11. 6. a doplň český význam frázových sloves – uč. 69/3c) 

Pro kontrolu úplnosti: 

 

Písemně vypracuj cvičení v PS s. 54/1 

Ful.: 
Kdo byl dvakrát online, toto dělat nemusí;-) 

 uč 76 přečti si, odpověz na otázky(76/1b) a doplň tabulku(76/2) 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

1. Wortschatz wiederholen - Gebäude in der Stadt 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Geba%C3%BCd

e_in_der_Stadt/In_der_Stadt_*_Geba%C3%BCde_po14809yl 

2. Im Arbeitsheft - Seite 37/ 27 - práci pošlete ke kontrole na m.novotna.perina@seznam.cz 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Geba%C3%BCde_in_der_Stadt/In_der_Stadt_*_Geba%C3%BCde_po14809yl
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Geba%C3%BCde_in_der_Stadt/In_der_Stadt_*_Geba%C3%BCde_po14809yl
file:///C:/Users/Helena/Downloads/m.novotna.perina@seznam.cz


RUSKÝ  JAZYK 

Prac. seš. 79/6, 80/7 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Na webu školy, sledujte rozvrh pro online hodiny 

V učebnici na s. 50 udělejte cv. 1a, nejdříve doplňte do sloupce „Moi“ co jste dělali o 

víkendu, poté si pusťte poslech a zaškrtněte v kolonce Guillaume, co dělal o víkendu on. 

Nahrávku najdete na vašem třídním emailu, kdo by ji nemohl najít, napíše si o ni mně.  

cv. 1b, znovu si poslechněte a vyberte správnou odpověď.  

cv. 1c- ve větách podtrhněte passé composé a napište infinitiv plnovýznamového slovesa.  

 

ZEMĚPIS 

Učebnice str. 93 

 

Kraj Vysočina 

*I tímto krajem probíhá historická hranice mezi Čechami a Moravou. 

*Už podle názvu vám je jasné, že převážná část kraje bude mít nadmořskou výšku nad 200 m n.m. 

*Krajem prochází hlavní evropské rozvodí, řeky odvádějí vodu z našeho území. 

*Zároveň je tu významná bramborářská oblast... - to vše se dozvíte v textu, mapách a následující 

prezentaci 

*Které památky kraje jsou na seznamu UNESCO? Zkontrolujte si je podle mapky Památky v atlasu na 

str. 26 

 

.https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/77025 

 

 

 

FYZIKA 

Do sešitu: 
Učebnice str. 169 – 171 
Šíření zvukového rozruchu prostředím, tón a výška tónu – nastudujte si a zapište do sešitu  
a podívejte se na: 
https://edu.ceskatelevize.cz/vznik-zvuku-5e4424424908cf0125157fe3 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/77025
https://edu.ceskatelevize.cz/vznik-zvuku-5e4424424908cf0125157fe3


CHEMIE 

Téma: Dvouprvkové sloučeniny - procvičování 

Procvič si halogenidy:                                                                    

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1805 

Procvič si oxidy:                                                                               

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1807 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1808 

Procvič si bezkyslíkaté kyseliny (o některých jsem se nezmiňovala, rovnice reakcí  jsme též 

nesestavovali, nevadí, zkus to):                                                    

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1811 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1805
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1807
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1808
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1811

