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ČESKÝ  JAZYK 

Sloh 

Líčení 

Napiš do sešitu líčení (rozsah 1 – 1,5 stránky) na téma Moje oblíbené místo (samozřejmě 

v přírodě) – nezapomeň používat jaz. prostředky typické pro líčení (epiteton, dějová slovesa, 

personifikaci, …) 

Příklad osnovy: 

1. Úvod – uvedení na místo 

2. Stať  

a) Život u rybníka (řeky, v lese, na horách,…) 

b) Zima v krajině 

c) Další roční období 

3. Závěr – vztah k místu 
  

MATEMATIKA   

Násobení (dělení) mnohočlenu jednočlenem 

- uč. str.108/9, 10, 11 

nápověda: 4 (2a+3) + 2 (a+4) =4*2a +4*3 +2*a +2*4 = 8a + 12 + 2a + 8 = 10a 

+ 20 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. Mrázové 

Učebnice str. 60 - přečíst článek "Save the orphan bears" - odpověz na otázky cv. 1 abc 
Nauč se slovíčka do konce 5. lekce 

Skupina pí. uč. Šulové 

PS s. 43, 45 

 

RUSKÝ JAZYK 

1)  17. lekce – Moskva – nová slovní zásoba – učebnice str.59 (přepsat slovíčka do  slovníčku, 

popř. do školního sešitu) 

 

 2)  Učebnice – str. 53/3A – přečíst text o Rudém náměstí v Moskvě a ústně přeložit s pomocí 

slovníku nebo Google překladače. 



NĚMECKÝ  JAZYK 

Skupina pí. uč. Bajerové 

Prac.sešit str.40 - slovní zásoba od normalerweise až po der Radfahrer, napsat do ŠS, dobře si 

slovíčka přečíst, dbát na vyznačenou výslovnost. 

Učebnice str. 11, cv.11 - upevňování předložky in a 3. pád po otázce Wo kaufen Sie ein?( Kde 
nakupujete?) Přečtěte si text v bublinách. Potom si otočte na str. 12, kde máte cv. 14 - obrázky. 
Do ŠS napište odpovědi na tyto otázky: Was kauft man in der Báckerei? Was kauft man auf 
dem Markt? Was kauft man in der Metzgerei? 
Kontrola: prac.s. str. 5, cv. 6 - 2d, 3a, 4e, 5f, 6b 
cv. 7 - im Parkhaus, in der Sprachschule, vor dem Kino, im Mediamarkt, vor dem Hotel, im Park 
 
Skupina pí. uč. Novotné 
 
Práce s učebnicí str. 20 - přečtěte si a zapište úvodní rozhovor a všimněte si, že v 

 němčině se používá stejný jazykový prostředek INFINITIV ve stejné řečové situaci. V nj 

 je navíc před infinitivem, který jako neurčitý slovesný tvar stojí na KONCI věty, 

 předložka ZU.  

 Srovnejte: NJ Hast du Lust ins Kino zu gehen?     

        ČJ Máš chuť/náladu  jít do kina? 

2. Učebnice str. 21/ 4 - vyberte a zapište do šk. sešitu jeden modrý, jeden červený a 

 jeden zelený rozhovor, vždy s kladnou i zápornou odpovědí. 

3. Pracovní sešit str. 42 - 43/ slovní zásoba 20, 21, 22 - slovíčka zapište do šk. sešitů, jen 

 německy, nechte si je přečíst od překladače na Google, čte dobře :), zkoušela jsem ho 

 a slovíčka se naučte. 

  
CHEMIE 

VÝZNAMNÉ KYSELINY – uč. str. 57 

- Prostudovat text, výpisky do sešitu – VÝZNAMNÉ KYSELINY – vzorce, vlastnosti, využití. 

- OPAKOVÁNÍ – uč. str. 60/1 (písemně do sešitu) 

Prosím, aby se žáci pečlivě věnovali zadaným úkolům. Po návratu do školy budou v sešitech zadané 

úkoly vypracované. Děkuji 
 

 

 

 

 

 


