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ČESKÝ  JAZYK 

 

PRAVOPIS – procvičování 

ÚKOL: Následující 3 cvičení si opište / vytiskněte a nalepte do sešitu na mluvnici, vyplňte. 

Řešení se dozvíte v pondělí. 

1. Doplňte: 

Těžká __ kouška, __ lepím krabičku, maliny __ červenaly,__působil nám bolest, __ pustlé pole,  velitel 

__ jednal pořádek, cesta se tam __ užuje, __ kraťte si cestu, __ hlédl z okna dolů, dítě __ vrhlo   hrnek 

mléka, problém mě __ užuje, __ pínající se koně, v tom se_ _ hodneme, choď __ přímeně. Doléhal__   

na ni starosti. Míčky doletěl__až k n__. Jakmile j__uviděl, zamiloval se do n__. Rodiče j__velmi 

děkoval__  za záchranu s__na. Obl__b__l__ si naš__českou kuchyni. O vaš__ babičce jsem už sl__šel.   

2.     Doplňte: 

Největší město v /j/__ižních /č/__echách jsou /č/__eské  /b/__udějovice. Podnebí na /s/__everu 

/s/__polkové /r/__epubliky /n/__ěmecko je ovlivňováno /a/__tlantským /o/__ceánem. Milan se 

přestěhoval z /u/__lice /m/__íru do /u/__lice /n/__a  /p/__říkopech. Symfonii /z/__  /n/__ového  

/s/__věta složil Dvořák v /a/__merice. Žádost jsem podal na /m/__ěstský  /ú/__řad v /k/__ostelci  

/n/__ad  /č/__ernými  /l/__esy. 

vítě__tví, dě__ký kočárek, nesmírné boha__tví, brandý__ký občan, voda se ro__tříkla. 

3. Opravte chyby v textu: 

Starobylý orloj na Staroměstském náměstí v Praze připomíná jméno mistra Hanuše. o minulosti orloje 

pěkně vyprávějí Jiráskovi Staré pověsti české. Deně na chodníku před podloubím vyčkávají netrpělivý 

návštěvníci a shlížejí na horu na zajímavý úkaz. Jakmile skončí hodina, objeví se v okénku postavy 

apoštolů. Zazní zvonek rozhoupaný kostlivcem a uslišíme sípavý kohoutí hlas. 

 

 

 



MATEMATIKA 

Opakování – vzorce 

1) Kontrola příkladu ze str.115/14: 

a) P2 – q2                         d) 49a2 – 4b2                             g) a4 - 4 

b) y2 – 4                           e) 9u2 – 16v2                             h) a6 – b6 

c) z2 – 36                          f) 100r2 – 25s2                          i) m4 – 1 

výsledky ostatních příkladů jsou v učebnici – zkontrolovat si 

2) připomenutí vzorců: https://www.youtube.com/watch?v=LC-

PZH01tpA#utm_content=organic&utm_term=algebraick%C3%A9%20vzorce&utm_medium=

hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Algebraick%C3%A9 

3) zapsat do sešitu: (- a – b)2 = (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 

                                            (- a + b)2 = (b – a)2 = b2 – 2ba + a2 = a2 – 2ab + b2                          

4)  Vypracovat do sešitu (opsat i zadání):  

a) (a + 4b)2                            b)   (4y – 3)2                                c)       (x – 0,6)2                       

           (m + 0,5)(m – 0,5)                  (1,4 – y)2                            (0,1c – 0,2d)2 

           (3a2 – 2b)2                                (5s +8r)2                                (y + 3/4)2 

            (z/3 + 1/2)2                                  ( - x – 2y)2                                ( - 4r + 7s)2 

            (a b – 1)2                                      (- 0,2 + n3)2                             (p/3 + 9)(p/3 - 9) 

5) uč. str. 114/11 a) b)  

vypracované příklady 4 a 5 (i s postupy) vyfotit a poslat na můj email  

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

pí. uč. Tenglerová 

Guten Tag! 

1. V pracovním sešitě vypracujte na straně 20, cvičení 17  a 18 

2. Vyplň pracovní list a pošli na adresu: tenglerova.perina@seznam.cz 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Sich_vorstellen

/Sich_vorstellen_A1_-_A2_yk28367cj 

pí. uč. Hellerová 

 naučit se nová slovíčka z L2/M6 ze stránky PS: 42-43 

Klíč k řešení cvičení: PS: 12/26,27 

12/26 

 im Park 

https://www.youtube.com/watch?v=LC-PZH01tpA#utm_content=organic&utm_term=algebraick%C3%A9%20vzorce&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Algebraick%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=LC-PZH01tpA#utm_content=organic&utm_term=algebraick%C3%A9%20vzorce&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Algebraick%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=LC-PZH01tpA#utm_content=organic&utm_term=algebraick%C3%A9%20vzorce&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Algebraick%C3%A9
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Sich_vorstellen/Sich_vorstellen_A1_-_A2_yk28367cj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Sich_vorstellen/Sich_vorstellen_A1_-_A2_yk28367cj


 am Bahnhof 

 vor dem Kino 

 an der Haltestelle 

 in der Goethestraβe 

12/27 

- in der Müllerstraβe 

- hiter dem Rathaus 

- neben der Post 

- vor dem Supermarkt 

- in der Blumenladen 

 

RUSKÝ  JAZYK 

Reálie – Den vítězství 

9.května se v Rusku slaví Den vítězství - „Děň pobědy“ (u nás – 8.května). Přečtěte si text o 

tomto významném svátku, další informace najdete na Wikipedii. 

DEN VÍTĚZSTVÍ – 9.KVĚTNA 

Den vítězství (rusky  День Победы -  Děň Pobědy) je státní svátek slavený 
v Rusku a některých dalších zemích. Byl poprvé stanoven nejvyšším 
velitelem Rudé armády Josifem Vissarionovičem Stalinem na  9. květen  na 
počest ukončení druhé světové války v Evropě (8. května). Po 
nástupu komunismu v střední a východní Evropě byl oslavován, a byl 
stanoven státním svátkem. Jsou po něm pojmenovány mnohé ulice a sídliště. 

Akt bezpodmínečné kapitulace německých vojsk do rukou všech spojenců, 
včetně SSSR, byl původně podepsán 7. května 1945 v Remeši. SSSR nicméně 
trval na opětovném opakování aktu v Berlíně. Německé velení podepsalo 
bezpodmínečnou kapitulaci krátce před půlnocí 8. května 1945. V té době byl 
na území hlavního města SSSR v Moskvě již jiný den – 9. květen. Tato 

skutečnost je příčinou rozdílného data oslav konce války. V socialistickém 
Československu byl 9. květen současně slaven jako den příjezdu Rudé 

armády do Prahy – dokončení osvobození Československa. 

V minulosti byl svátek slaven v Sovětském svazu a východním bloku, dnes se 
slaví ve většině postsovětských republik a Izraeli. Baltské státy, stejně jako 
Česko, posunuly datum zpět na 8. května. Polsko tuto změnu provedlo až v 
dubnu 2015.  

Každoročně se 9. května v Rusku konají vojenské přehlídky ve většině velkých 
měst zemí a hlavní vojenská přehlídka na Rudém náměstí v Moskvě. (V roce 

1945 se vojenská přehlídka konala 26. června).  

Závěrem oslav je velký slavnostní ohňostroj na hlavním náměstí každého 
města – regionálního centra. Poslední dobou  také probíhá akce „Nesmrtelný 
pluk“ (rusky Бессмертный полк), během které jdou účastníci kolonou a nesou 
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transparenty s fotografiemi svých blízkých, kteří se zúčastnili Velké 
vlastenecké války a Druhé světové války. 

 

Doporučená videa na www.youtube.cz: 

Moskva – Den vítězství 2015 

Russia´s Victory Day Parade 2019 

Děň pobědy – Alexandrovci (poslech písně) 

 

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 k nim 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. 
 

 

 

http://www.youtube.cz/

