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ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE)  

Viz příloha. 

 

 

ZEMĚPIS                                                                

1. Minulé otázky k promyšlení ohniska napětí např. (Evropa = migrace, Asie = náboženství,  

    Afrika = národnosti a kmeny) atd. 

2. Přiřadíme názvy k jednotlivým územím, odpovíme na otázku a vybereme z nabídky  

    samostatné (svrchované, suverénní) státy s jejich hlavními městy., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Zopakujeme si mezinárodní organizace z předcházejících hodin. 

4.  Vezmeme barevné tužky a spojíme co k sobě patří 

a. Švédsko   Madrid  stát s jednou z největších produkcí brambor na světě 

b. Ukrajina   Bukurešť stát, v němž proběhla tzv. oranžová revoluce 

c. Polsko   Řím  vyspělý stát západní Evropy, cesta tam vede přes La Manche 

d. Itálie   Stockholm stát, v němž najdeme oblasti Baskicka a Katalánska  

e. Španělsko  Londýn  stát ležící v severní Evropě se známým přístavem Malmö 

f. Velká Británie  Kyjev  stát jižní Evropy s historickými památkami (Florencie aj.)  

g. Rumunsko  Varšava  stát na východě Evropy, kde se rozprostírá oblast Valašska 

 

Intenzivní příprava na přijímací zkoušky je v plném nasazení, proto dnes žádné nové učební téma 

ze zeměpisu, pouze jednoduché opakování.  

 

PŘÍRODOPIS 

OPAKOVÁNÍ – GEOLOGICKÉ DĚJE 

a) Geologické děje 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2052 

 b) Magma 1 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2057 

c) Magma 2 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2058 

 

 

FYZIKA 

Zdroje záření 

uč. str. 100 přečíst žlutý rámeček 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/111-jak-teple-je-slunce/video/  

 

https://edu.ceskatelevize.cz/radioaktivni-zareni-5e441aa6f2ae77328d0a6f2c  

 

https://edu.ceskatelevize.cz/druhy-radioaktivniho-zareni-5e441abaf2ae77328d0a6f2d  

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2052
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2057
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2058
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/111-jak-teple-je-slunce/video/
https://edu.ceskatelevize.cz/radioaktivni-zareni-5e441aa6f2ae77328d0a6f2c
https://edu.ceskatelevize.cz/druhy-radioaktivniho-zareni-5e441abaf2ae77328d0a6f2d


MATEMATIKA 

Viz příloha. 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Mrázová) 

řešení překladu : 

1. Have you got a table for two ? 

2. Would you like something to drink ? 

3. What would you like ? 

4. I´ll have pork. 

5. I´ll start with soup. 

6. Peter will have vegetables and steak. 

7. I like dumplings. 

8. I am thirsty, but I don´t want beer. 

9. Could you bring me  the bill ? 

 

Muž přijde domů celý zarmoucený „Co je s tebou?“ ptá se jeho žena. „Doktor mi dal tyhle prášky a 

řekl, že musím brát každý den jeden až do konce života.“ „No, na tom není nic tak hrozného. Plno 

lidí bere prášky každý den“ „To sice ano, ale on mi těch prášků dal jen deset.“ 

PS – str. 52/3 aktivní věty změň na pasivní. Nauč se slovíčka do konce učebnice. 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Šulová) 

V učebnici na s. 64 si přečtěte text The English language a  porovnejte dvě fialové tabulky dole 

(rozdílnost britské a americké angličtiny)  

Zítra máte opět možnost účastnit se online výuky od 14:00 do 14:30 na odkaze 

https://us04web.zoom.us/j/73629804042?pwd=UVlKcTVMb1lzUzRYT1R3NFFVcWZvQT09 

 


