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MATEMATIKA

PS strana 220 A - 5.

ANGLICKÝ JAZYK Mrázová – překlad – předpřítomný čas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Byl jsi už v Řecku ?
Tato skupina je už asi 10 let populární.
Jak dlouho už tady sedíš ?
Je mu 83 let a měl velmi zajímavý život.
Pracuji tady už 2 měsíce a ještě jsem se nesetkal s ředitelem.
Právě jsem upekla tento koláč. Ochutnej!
Neviděl jsem ho od minulé středy.
Už jsi četl dnešní noviny ?
Moje kapsy jsou prázdné. Utratil jsem všechny své peníze.
10. Od pátku jsme nebyli venku.

Paštová Prac. seš. str 42 cv. 3 - doplň slovesa ve správném tvaru. Cv. 4 - doplň
povolání a zopakuj si slovíčka 4B.

NĚMECKÝ JAZYK
1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz)
https://www.youtube.com/watch?v=ZZNyP9CNE3A&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC
&index=12
2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam a perfekt – opakovat celý seznam sloves)
3. UČEBNICE S. 72 - TABULKA (opsat si do školního sešitu z první tabulky první dvě slovesa – sein,
haben a naučit se je zpaměti)

ČESKÝ JAZYK (Literatura)

I. Nové zadání
1. Zapsat do sešitu
ČESKÁ LITERATURA PO ROCE 1945
Poezie z období 2. světové války
Reaguje na hrozbu fašismu poezií, která především brání domov, vlast, Prahu, český jazyk
a připomíná významné osobnosti minulosti (např. B. Němcovou – Babička už není jen
název díla z učebnice, už je to odkaz mateřského jazyka a češství, stává se aktuální v době,
kdy čeština umírá, zaniká.
Motivy básní během války:




rodná vlast, Praha
Vítězslav Nezval – Sloky o Praze
Jaroslav Seifert – Píseň o rodné zemi
František Halas – Praha
Jan Zahradníček – Píseň o domově
Božena Němcová – J. Seifert, Fr. Halas

Jiří Kolář (1914 – 2001) – český básník a výtvarník známý po celém světě, koláže,
experimentální umění → jeho texty – koláže jsou drsné, otevřené, zaznamenávají
výjevy z každodenního života → po roce 1948 nemohl publikovat (kvůli sbírce
Prométheova játra strávil několik měsíců ve vězení → od roku 1981 žil v Paříži).
2. Čítanka str. 178 – přečíst
3. Pokračovat v zápisu do sešitu
Josef Kainar (1917-1971) byl všestranně nadaný tvůrce – básník, hudebník,
překladatel, kreslíř, fotograf. Psal pro děti (sbírka říkadel Nevídáno, neslýcháno,
veršovaná divadelní hra Zlatovláska aj.), verše pro dospělé (sbírky Osudy, Lazar a

píseň, Člověka hořce mám rád aj.), písňové texty (sbírky Moje blues, Miss Otis lituje),
humoristické a satirické prózy a tzv. rozhlásky (knižně jako Rozhlásky).

RUSKÝ JAZYK

2.stupeň přídavných jmen - procvičování

a) Vyjádření srovnání (žlutá tabulka – učebnice str. 83 dole) – přepsat pravidlo do sešitu
b) PS: 49/10 + 50/11
c) Poslechová cvičení – výuková videa – www.eralash.ru

Doporučené video materiály v ruštině - na portálu www.jazyky-online.info/rustina/video
 Ruský obrázkový slovník
 Ruské fráze
 Ruská konverzace

FRANCOUZSKÝ JAZYK
zkontroluj si v učebnici s. 79
ex. 4a: a: phrases 3,6. b: phrases 1,7. c: phrases: 2, 5. d: phrases 4, 8
4b: 1 Il ne faut pas acheter.. 2 Il faut jeter les papiers.. 3 Il ne faut pas faire... 4 Il ne faut pas faire... 5
Il faut séparer.. 6 Il ne faut pas laisser..
4d: 1 Ne coupe pas.. 2 Pense, pensons... 3 Ne tue pas... 4 Protégeons... 5 Ne sois pas/ Ne soyons
pas.. 6 Protege/ Protégeons.. 7 Ne fais pas/ Ne faisons pas... 8 Jette/ Jetons...
zkontroluj si s. 80:
ex. 5a: a4, b2, c1, d6, e9, f3, g7, h8, i5
5b: 1 un avion, 2 un bateau, 3 un bus, 4 le métro,5 un train, 6 un vélo
udělej v PS s. 60 celou
strany 59 a 60 vyfoť a pošli mně na email sulova.perina@seznam.cz do 17.4.

PŘÍRODOPIS

TŘETIHORY – uč. str. 72

1) Nastudovat text (umět vyjmenovat útvary třetihor) + výpisky do sešitu.
2) Na základě videa písemně odpovědět na otázky do sešitu.
https://www.youtube.com/watch?v=pHMG03WCBO8

1. Vyjmenujte 3 státy, na jejichž území se rozkládá Vídeňská pánev.
2. Vyjmenujte sedimenty, které se v této pánvi nacházejí.
3. Uveďte geologické označení pro přepálené jílovce.
ŘEŠENÍ – otázky – DRUHOHORY (úterý 7. 4.)

1. křída
2. Česká křídová pánev, barva – zelená
3. Chrám svaté Barbory, Kutná Hora

CHEMIE

SACHARIDY – uč. str. 44 – 45

- Pročíst text v učebnici.
- Dle přiloženého obrázku „Sacharidy“ si vypište základní rozdělení sacharidů na:
monosacharidy, disacharidy a polysacharidy. Dále z obrázku odvoďte, z jakých
monosacharidů se skládají disacharidy (maltóza, laktóza, sacharóza) a zapište do sešitu.
- Výpisky: vlastnosti + využití glukóza – uč. str. 44, sacharóza – uč. str. 45

ŘEŠENÍ – FOTOSYNTÉZA (úterý 7. 4.)
1. Vyjádřete jedním slovem, co je to fotosyntéza. děj/proces
2. Napište, kde fotosyntéza probíhá. v zelených částech rostlin (převážně listy)
3. Doplňte: Fotosyntézou vznikají z jednoduchých anorganických látek látky složitější, látky
organické, konkrétně sacharidy.
4. Napište, kdy se objevily první sinice schopné fotosyntézy. cca před 2 miliardami let
5. Vyjmenujte, co vše potřebuje rostlina k fotosyntéze (4). CO2, H2O, chlorofyl, sluneční
energii
6. Zapište a vyčíslete rovnici fotosyntézy. 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2
7. Vysvětlete (stručně), jakým způsobem listy přijímají molekuly CO2. CO2 přijímají z okolního
vzduchu pomocí průduchů v pokožce listů
8. Uveďte, co se děje v PRIMÁRNÍ a SEKUNDÁRNÍ fázi fotosyntézy. primární fáze – rozklad
H2O a uvolnění O2, sekundární fáze – vznik sacharidů

