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ČESKÝ JAZYK 

o Do sešitu na literaturu si nadepište Karel Jaromír Erben + datum 
o Jistě vám neuniklo, že jde o autora sbírky Kytice, kterou jsme zevrubně rozebírali (viděli jste i 

zfilmovanou verzi) Dnes si zjistěte co nejvíce informací o autorovi a jeho době, přátelství s K.H. 
Máchou nebo Františkem Palackým atp. Do sešitu zapište 10 podstatných informací 
(nevynechte životopisná data, kým (vším!) byl + o sbírce Kytice 5 informací, které jsme si 
společně neříkali. Po návratu společně porovnáme, případně doplníme informace. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

o pí.uč. Šulová - s. 52 přečíst si story Robin Hood, vypracovat do sešitu cv 1b, 2, 3, 4. PS 42/2,3 
o pí.uč. Fulínová – PS 42,43/1-5 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

o nastudovat slovní zásobu s. 25 přílohy PS unité 3- découvre l´histoire 
o v učebnici s. 36 přečíst dole příběh Le jeu du personnage inconnu – trénovat četbu nahlas 

několikrát 
o vypracovat cv. 1, 2a 

 

RUSKÝ JAZYK 

o Procvičování bud.času – PS 52/15, 52/16 A 
o PS 52/16B, 54/21 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

o pí. uč. Tenglerová 
- Yotube:extra deutsch episode 1 
- Antwortest du: Wer hat Anna und Sascha besucht? Wer ist Sam ? Was hat Sam gesagt? 

(Napiš o Samovi nejméně 7 vět.) 
o pí. uč. Hellerová – opakování perfekta – popsat svůj celý včerejší den 

 

  



ZEMĚPIS 

o Průmysl potravinářský: uč. str.58–59. Po přečtení textu si vypište potravinářské závody a 
rozdělte je do dvou skupin. 
- 1.produkční oblasti (závody a města) 
- 2.oblasti blíže spotřebiteli 

o Otázky a úkoly/str.59 – ústně 
o Do sešitu si podle mapy průmyslu v atlasu ČR vypište deset velkých měst s vysokým podílem 

potravinářského průmyslu 
o Na liště vpravo máte 5 obrázků potravin. Zjistěte, kde byly vyrobeny a zapište do sešitu 

 

FYZIKA 

o Opakování str. 102/ otázky 1–10 - ústně 
o Úkol str. 102/3, 4 – ústně 

 


