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FYZIKA 

Vesmír 

Nezkreslená věda:  Jak vznikl vesmír? 

https://www.youtube.com/watch?v=MLXHFzWvI2o  

Sluneční soustava 

 

 

CHEMIE 

NANOTECHNOLOGIE 

Kde je hranice nanosvěta? 

https://www.youtube.com/watch?v=J15B8ce_BBo&list=PLqmy0o96fQtAbiTgAJjUDNQNw05

6PeaEI&index=2 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Mrázová) 

– řešení frázových sloves : 

1. Came round 

2. Came after 

3. Come into 

4. Come from 

5. Come back 

6. Come forward 

7. Come down 

8. Come along 

9. Come apart 

https://www.youtube.com/watch?v=MLXHFzWvI2o
https://www.youtube.com/watch?v=J15B8ce_BBo&list=PLqmy0o96fQtAbiTgAJjUDNQNw056PeaEI&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=J15B8ce_BBo&list=PLqmy0o96fQtAbiTgAJjUDNQNw056PeaEI&index=2


10. Come through 

Další nejčastější frázová slovesa jsou  se základním slovesným tvarem : 

Get, put, look, run, fall, bring, turn, také, stand, break, stick, cut, make, pull, give, live,  

pay 

 

Indirect questions 

Nepřímé otázky nevyjadřují opravdovou otázku, ale spíše, že někdo chce něco vědět. 

Podléhají časové souslednosti. 

Zjišťovací otázky 

1. Pomocné sloveso je nahrazeno výrazy „if“ nebo „whether“ 

(Do sharks live around Britain ? 

He wanted to know if sharks  lived around Britain.) 

Doplňovací otázky  

2. Používáme výrazy začínající na „wh“, ale sloveso a podmět svoji pozici ve větě 

nemění. 

(Where are the potatoes ? 

 My mother wanted to know where the potatoes were.) 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Šulová) 

Učebnice s. 76, přečtěte si text Oxford and Cambridge a text na s. 77 Politics: government. 

PS s. 59 cv. 5 

 

 

RUSKÝ JAZYK 

Poslechová cvičení, videa 

1.Výukové video – www.eralash.ru 

Посмотри́те се́рию Ерала́ша №319 «Гламу́р» https://www.youtube.com/ru 

 

http://www.eralash.ru/
https://www.youtube.com/ru


Oтве́тьте на вопро́сы (odpovězte na otázky):  

Как Вы отно́ситесь к мод́е? Вы – мо́дный челове́к?  

Где происхо́дит де́йствие? · Кто глав́ные ге́рои? · На како́м инструме́нте игра́ет Маш́а? 

Почему́ она́ пло́хо играе́т? · Почему́ Ма́ша так оде́лась? · Како́й сове́т дала ́учи́тельница 

Ма́ше?  

2. Poslech písní – videoklipy -  www.youtube.com 

Interpreti: Jegor Krid, Filip Kirkorov, Alexej Vorobjov, Alexander Rybak, Sergej Lazarev, Artur 

Pirožkov, MBAND, Anna Semjonovič, Alina Grosu 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. - Музыкальные Клипы 2019-2020 24/7 

2. - Егор Крид - Самая Самая  

3. - Егор Крид - Невеста (Премьера клипа, 2015) 

4. - Егор Крид - Сердцеедка (Премьера клипа, 2019) 

5. - Егор Крид feat. Филипп Киркоров - Цвет настроения черный  

6. - MBAND - Она вернeтся 

7. - Алексей Воробьев feat "ФрендЫ" - "Всегда буду с тобой" 

8. - Алексей Воробьев — Пляшем я и Маша 

9. - Алексей Воробьёв – Сумасшедшая 

10. - Александр Рыбак- Ты Достала меня(Клип) 

11. - Александр Рыбак - Небеса Европы (Русская версия) 

12. - Alexander Rybak - "Котик" / "Kotik" (Official Music Video) 

13. - Сергей Лазарев - Это все она (Official video) 

14. - Артур Пирожков "Чика". Новая волна 2018 

15. - RASA - Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019 

16. - Анна Семенович - Стори (Премьера клипа 2018) 

17. - Алина Гросу - Собак@ 

 

 

http://www.youtube.com/


NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Novotná) 

Easy German 349 - 8 things NOT to do in Germany 

https://www.youtube.com/watch?v=lrrBNFqG1oI 

Viel Glück!!! Auf Wiedersehen:)). 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Tenglerová) 

V učebnici str. 68, text „Tierpark HELLABRUNN“ – přečtěte si inzerát a v pěti bodech napište, 

proč máte o danou práci se zvířaty zájem. 

 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

V učebnici na s. 21 ve cv. 3 zkuste popsat obrázky v imperfektu  

cv. 4- znovu si přečtěte 4. textík u cv. 1a  a vyberte z těchto tří konců možný konec příběhu, 

vypište si z vybraného textíku všechny imperfektní tvary. 

 

 

ZEMĚPIS 

Je závěr školního roku 2019-2020, je ukončení Vaší povinné školní docházky,  

je konec neobvyklé distanční výuky, naše učebnice zeměpisu je společně 

s námi také na samém konci. 

Vy všichni nyní překračujete pomyslnou hranici, která dělí základní školu od  

středoškolského vzdělávání. 

Vykročte do své nové životní etapy s úsměvem na tváři a s odvahou zdolat 

každou překážku. 

 

„TEĎ KDYŽ JSME SE NAUČILI LÉTAT V POVĚTŘÍ JAKO 

PTÁCI A POTÁPĚT SE JAKO RYBY, ZBÝVÁ UŽ JEN JEDINÉ 

– NAUČIT SE ŽÍT NA ZEMI JAKO LIDÉ.“   

https://www.youtube.com/watch?v=lrrBNFqG1oI


 napsal irský dramatik, nositel Nobelovy ceny za literaturu George 

Bernard 

    Shaw (1856-1950) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krásné prázdniny a úspěchy při dalším studiu     přeje Krejčová            

                                                      

 

 

 

PŘÍRODOPIS 

OCHRANA PŘÍRODY 

- pročíst text v učebnici na str. 97 – 98 

- stručné výpisky do sešitu + překreslit do sešitu mapku obr. 170 Zvláště chráněná 

velkoplošná území v ČR na str. 97 a vyznačit na ní národní parky a chráněné krajinné oblasti 

 

ČLOVĚK A BIOSFÉRA 

- pročíst text v učebnici na str. 99 + stručné výpisky do sešitu 

 

 


