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ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Mrázová) 

- napiš dopis se všemi náležitostmi v Aj (podle vzoru str. 55), ve kterém žádáš o prázdninovou 

brigádu 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Šulová) 

U s. 53 přečíst Text Television, do sešitu vypracovat cv. 2, 3 

slovíčka U4: English across the curriculum 

U s. 54/ 4 písemně do sešitu 

 

 

MATEMATIKA 

Lineární funkce - uč. str. 127/5 (připomeň si: str.125 -tabulka) 

                             -  str.128 modrý rámeček opsat 

                              -  str. 128/6 vypracovat 

     

 

DĚJEPIS 

1.  www.slavne-dny.cz 4. 2. 1945 - Den, kdy začala Jaltská konference 

2. Práce s textem Konference velké trojky     

    Otázky označené černým čtverečkem zodpovězte písemně do 

    sešitu. Text najdete na následující stránce!!! 



 

 

 



ČESKÝ JAZYK (SLOH)  

Subjektivně zabarvený popis = líčení 

1. Přečíst poučení v uč. str. 109 

2. Zapsat do sešitu slohu jazykové prostředky a osnovu líčení. 

3. Vypracovat písemně do sešitu:  uč. str. 109/cv. 1 

uč. str. 110/cv. 2 (Vytiskněte, nalepte do sešitu a splňte 

zadání. Kdo nemá tiskárnu, jazykové prostředky vypíše a 

určí.) 

Pohádková příroda 

 Pozvolna kráčím kamenitou cestičkou, nyní pokrytou sněhovou duchnou, až na kraj 

skalky.  

 Podíváte-li se z ní, otevře se vám nádherný pohled do spící krajiny. Ticho je okouzlující. 

Když se pokocháte krásou a dotančíte po zmrzlé pěšince na kraj lesa, dojde vám dech. Jaký 

pohádkový klid! Podřimující příroda vás uvítá kouzelnou písní, jakou jste ještě nikdy neslyšeli. 

Jdete hlouběji a hlouběji do lesa, až se s údivem zastavíte u studánky, která připomíná zrcadlo 

poseté diamanty. 

 Najednou zaslechnete šramot a proti vám zpoza stromů vystupuje jelen šestnácterák. 

Opodál stojí jeho rodina a bázlivě se krčí za spadlým smrkem. Jelen vám vypráví, jak s rodinou 

putoval přes hory, až objevil toto půvabné místo. Zde se usadili. A vy nasloucháte, divíte se, 

jak úžasné může být vyprávění zvířat. 

 Prodíráte se dál zmrzlými křovisky a stříbrný potůček, který vytéká ze studánky, pomalu 

mizí pod sněhovým pláštěm, kterým ho přikrývá Zima. 

 Najednou vás začnou zábst ruce a poznáváte, že je nejvyšší čas se vrátit do tepla 

domova. Loučíte se přírodou, která se znovu oddává svému snění a odpouští vám, že jste ji 

vyrušili. 

          Lucie Machtová 

 

 

 

 

 



 

 


