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ČESKÝ  JAZYK 

 PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU 

Na chvíli si odpočineme od Skladby a procvičíme pravopis, abychom nezapomněli na ostatní 

pravopisné jevy: 

www.mojecestina.cz – vyhledejte téma: 

 Shoda přísudku s podmětem – testy 11,12,13 

 Test: gramatické jevy 1,2 

 Obecný test 1, 2 

 Gramatické jevy v příslovích  

Každý test vám zabere cca 5 min., tedy celkově 1 vyučovací hodinu. Připomínám, že najetím myší 

na červený křížek se vám zobrazí správná odpověď + vysvětlení. Všechny příklady, ve kterých jste 

chybovali, si vypište do školního sešitu, jako byste dělali opravu diktátu. Nadpis – procvičování 

pravopisu + datum. 

 

MATEMATIKA   

DRUHÁ MOCNINA DVOJČLENU (a-b)2 

1) uč. str. 113/prostudovat odvození vzorce vedle obrázku  

                            ! napsat vzorec v modrém rámečku (liší se od minulého vzorce znaménkem 

mínus, což se projeví při úpravě znaménkem mínus před druhým členem: a2-2ab + b2)   

2)  pokus se řešit samostatně do sešitu dle vzorce:  

   (c–d)2= c2 – 2 c d + d2  

    (t-r)2 = t2 – 2 t r + r2 

    (2a – 1)2 = (2 a)2–2*2 a*1 + 12 = 4 a2- 4 a +1 

    (4 – 3y)2 = 16–24 y +9 y2 

    (0,1 – z)2 = 0,01 – 0,2 z + z2 

    (0,4 – x3)2 = 0,16 – 0,8 x3 + x6 

    (5x4 – 0,2y2)2 = 25 x8 – 2 x4 y2 + 0,04 y4   

 

3) uč. str. 113/7 vypracovat do sešitu dle vzorových příkladů 

                           113/8 a) b) c) vypracovat do sešitu dle vzorových příkladů 

http://www.mojecestina.cz/


NĚMECKÝ  JAZYK 

pí. uč. Tenglerová 

Guten Tag! 

Nehmt Arbeitsbuch auf Seite 15, Űbung 4, 5,  

Pozorně si přečti zadání! Kdo z vás může práci naskenovat a poslat, budu ráda. 

tenglerova.perina@seznam.cz 

 

pí. uč. Hellerová 

překlad – PS: 11/25 – na předložky se 3.pádem  

Klíč k řešení cvičení: PS: 8/16 

 uns – protože wir – tak bude uns/1.os.množ. č. 

 uns – protože wir – tak bude uns/1.os.množ.č. 

 sich – protože je tam Markus (er)/3.os.j.č. 

 sich – protože je tam Tina (sie)/3.os.j.č. 

 sich – protože jsou tam oni/3.os.množ.č. 

vždy, když je 3.os. j. nebo množ. č. – jedná se o SICH 

vždy, když je 1.os. množ. č. – jedná se o UNS 

 

RUSKÝ  JAZYK 

Moskevské metro – 17. lekce 

1. Učebnice str. 56/10 A  - práce s textem, čtení a překlad se slovníkem 
2. Seřaďte odstavce (A – E) tak, aby text dával smysl. Trénujte čtení textu nahlas. 

3. Pracovní sešit – 68/19 B – vyplňte hotelový formulář 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Vzpomeň si na video 10 frází se slovesem 

AVOIR https://www.youtube.com/watch?v=KXcam7Opr9w 

zde jsou fráze pro kontrolu: 

 

1. avoir ... ans (J´ai 15 ans) 

2. l´état physique/ moral 

 avoir chaud / avoir froid (la température) 

 avoir faim/ soif (mít hlad/ žízeň) 

 avoir mal (au ventre, à la tête)- bolí mě... 

3. avoir peur de 

4. avoir de la peine pour (soucítit s někým) 
5. avoir envie de =mít chuť na něco/ něco dělat 

mailto:tenglerova.perina@seznam.cz
https://www.youtube.com/watch?v=KXcam7Opr9w


6. avoir besoin de =potřebovat něco 

7. avoir l´habitude de = mít ve zvyku 

8. avoir l´air (par example: sympa, gentil..) 
9. avoir hâte de (těšit se) 
10. avoir raison x  avoir tort = mít pravdu x nemít pravdu 

11. avoir de la chance de 

12. neosobní slovesná vazba: il y a  
+ avoir le cafard (mít depku, špatnou náladu) 
+ avoir du pain sur la planche (mít spoustu práce) 
Nezapomeň, že pro použití fráze musíš sloveso avoir časovat. Pokud si chceš fráze 
procvičit, napiš fráze ve větách a pošli mně ke kontrole emailem. Např. J´ai envie de 
faire du ski. J´ai l´habitude de manger le déjeuner à une heure. Mon ami a besoin 
d´aller à la bibliothéque. ... 
 

Pokračujeme v opakování  2. lekce- kopie Unité  2  Approfondissement s. 143 / cv. 4, 
5 
cv. 4- doplň pouze beaucoup de (hodně) / pas de(vůbec- v záporné větě) 
cv. 5- seřaď instrukce k receptu na čokoládovou pěnu-použij slovník 
 
Pusť si krátké video https://www.youtube.com/watch?v=YCuU4SjcS2A 
a odpověz do sešitu na otázku Pourquoi tu habites à Paris? Pourquoi est-ce que tu 
as décidé d´emménager à Paris? (napiš 5 odpovědí od Pařížanů) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YCuU4SjcS2A

