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MATEMATIKA
Viz příloha

ANGLICKÝ JAZYK ( p.uč. Šulová)
Přečtěte si článek The English language v učebnici na s. 64, zítra s ním budeme pracovat při online
výuce, ta bude zítra od 14.00 na zoom.us, přihlásíte se přes odkaz níže
https://us04web.zoom.us/j/72299480815?pwd=aWdGVkVXMUFId1N4bERBckxrakt5Zz09
Meeting ID: 722 9948 0815
Password: 3g2yzt

ANGLICKÝ JAZYK ( p.uč. Mrázová)
PS str. 53/4 zakroužkuj správnou předložku
53/5 – doplň do věty správné slovo (1. písmeno už je napsané)
53/6 – ze 2 jednoduchých vět utvoř souvětí pomocí vztažné věty. Použij who
nebo which.

FYZIKA
Lupa a mikroskop
uč. str.117 – 120 přečíst, prohlédnout obrázky a zapsat poznámky – tlustě vytištěné pojmy ve větách
ČT Port Michaelovy experimenty Domácí mikroskop bez čoček
ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/560-domaci-mikroskop-bez-cocek/video/

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Tenglerová )
Do sešitu si napište: Lektion 2, Moddul 8, Űbung:
A) Doplň modální slovesa, slovesa: haben, sein v préteritu:

1. Mit 6 Jahren ……………………… ich nicht in die Schule gehen.
2. Meine Mutter …………………..damals Streit mit der Oma.
3. Mit 13 Monaten ………………… ich schon laufen.
4. Gestern ……………………………Max ins Kino gehen, aber er ……………………zu Hause bleiben,
Weil er viele Hausaufgaben …………………………………
5. Damals ………………………………..wir nicht bis spät aufbleiben.
6. Jeden Nachmittag …………………………Petra zu Hause bleiben und ihrer Mutter helfen.
7. Nach dem Mittagesssen ………………………ich nicht sofort für die Schule lernen, ich
……………………. Zunächst ein bisschen fernsehen.
8. Mit 12 Jahren ………………………………….. ich schon gut Klavier spielen.
B) Němčinu ukončete krátkými videi, která na sebe navazují
https://learngerman.dw.com/en/hallo/l-37250531
https://learngerman.dw.com/en/kein-problem/l-37251054
https://learngerman.dw.com/en/wichtige-nummern/l-37269501

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Novotná )
1. Super Easy German 54 - Countries with Articles/ Schaut euch das Video und beantwortet die
Fragen:
https://www.youtube.com/watch?v=1dYLwBm3cYM
1. Wo liegen die meisten Länder mit "der"?
2. Die Elfenbeinküste? Welches Land ist das?/ Která země to je?
Sendet die Antworten: m.novotna.perina@seznam.cz
2. Im Lehrbuch
- S. 98/ 3a - Welche Antworten stimmen?/ Které odpovědi jsou správné?
- S. 142/ opakování sloves - přítomný čas, préteritum, perfekt:
1. desítka: beginnen, bekommen, bleiben, essen, fahren, fallen, finden, geben, gehen,
gewinnen

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Veselková )

1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz)
https://www.youtube.com/watch?v=xFNQidMrIh4&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC
&index=25
2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam, perfekt a präteritum – po sloveso sprechen)
3. ŠKOLNÍ SEŠIT (vypiš pouze präteritum následujících sloves do školního sešitu)
být, vidět, číst, mluvit, přijít, dát, mít, viset, plavat, zůstat, dostat, začít, vyhrát, ležet, spát, pozvat

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Hellerová )
das Märchen – pohádka – učebnice stránka 57/1 – spoj obrázek s pohádkou – udělej si
tabulku
Klíč k řešení cvičení: 26/14b
•

Tina schreibt ihren Eltern um zu erzählen, was sie macht in einer Sprachreise.

•

In ihrer Gastfamilie wohnt mit ihr auch ein Mädchen aus Spanien, Manuela.

•

Vormittags ist die Unterricht von 9 bis 12 Uhr.

•

Nachmittags unternehmen wir die Exkurzionen, Sport, Besichtigungen, usw…

•

Tina ist schon in London gewesen und alles hat sie gesehen.

•

Tina ist traurig, wenn sie denkt, dass in einer Woche wieder abreisen muss.

RUSKÝ JAZYK
Посмотри́те ви́део о фа́ктах о Междунаро́дной косми́ческой ста́нции (МКС).
Прочита́йте фа́кты на ру́сском языке́ и вы́берите те, кото́рые не упомина́лись
на ви́део.
https://www.youtube.com/watch?v=Gs2DCBfUK3U
 В 2001 году́ одна́ пиццери́я организова́ла доста́вку свое́й пи́ццы на
МКС. Доста́вка обошла́сь компа́нии в миллио́н до́лларов, зато́ она́
послужи́ла отли́чной рекла́мой.
 Междунаро́дная косми́ческая ста́нция — са́мый дорого́й объе́кт,
когда́-ли́бо постро́енный челове́чеством.
 Зарегистри́ровавшись на са́йте НАСА, мо́жно получа́ть на свой
моби́льный телефо́н уведомле́ния ка́ждый раз, когда́ над ва́ми буде́т
пролета́ть МКС.
 Постоя́нный экипа́ж МКС состои́т из шести́ челове́к.
 Космона́вты на борту́ МКС мо́гут наблюда́ть рассве́ты и зака́ты
ка́ждые 45 мину́т.



Иногда́ МКС прихо́дится меня́ть курс, что́бы не столкну́ться с
косми́ческим му́сором.
 Вес Междунаро́дной косми́ческой ста́нции — бо́лее 417 тонн.

FRANCOUZSKÝ JAZYK
V 15:00 online výuka přes zoom
Podíváme se na výsledky testu s. 3-4 a zopakujeme si francouzské regiony na s. 6-7.
Na online výuku se přihlaste se pomocí odkazu:
https://us04web.zoom.us/j/78058730149?pwd=Z2dEQ2hWeEVUWk1PbWF5MkxGZUlRZz09
Meeting ID: 780 5873 0149
Password: 7k3xut

DĚJEPIS
Dějepis prezentace Svět po druhé světové válce, zapsat a naučit slidy 6 a 7, pak zhlédni
Slavné dny na Streamu https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacalastudena-valka-22-kveten-1947-152972 Dnes poslední termín na poslání otázek!!

