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MATEMATIKA
PS strana 214 A - 3., A- 4.

ANGLICKÝ JAZYK
Jurečková:
Procvičte si nepravidelná slovesa – všichni víme, že je nesmíme zapomenout. Hned jak
napíšete správnou variantu, klikněte si na check ať máte kontrolu, že jste odpověděli
správně.
https://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs-exercise-2.html

Šulová:
Na s. 43 v učebnici jsi měl za úkol napsat do sešitu pohled z prázdnin, vyfoť mi to v sešitě a
pošli na email sulova.perina@seznam.cz ještě dnes!
Zkontroluj si s. 52 v učebnici:
Ex. 1: True: 2, 5, False: 1,3,4; Doesn´t say: 6
Ex. 2:
Meal: breakfast /lunch (also called diner)/ diner (also called tea or supper)
Time: in the morning/ between 12 and 2/ in the evening between 6 and 7
Food: for example bacon, eggs, sausages, tomatoes,mushrooms…. / soup, sandwiches,salad,
food fromschool canteen/ meat/ fish, potatoes, vegetables, lasagne, risotto,curry, dessert….

V učebnici na s. 53 si přečti text Food from around the world, do sešitu vypracuj cv. 1, 3, 4 a
nastuduj slovní zásobu z PS s.76 English across the curriculum/ Unit 4

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Pusť si 3. epizodu seriálu Extra francais:
https://www.youtube.com/watch?v=mNzbzZEJwm0
do sešitu napiš 10 známých slovíček, která v seriálu uslyšíš.
1) v pracovním sešitě vyfoť s. 23 a 24 a pošli na email sulova.perina@seznam.cz (byly za
úkol v minulých týdnech 20. a 23.3.- pošli dnes!)

RUSKÝ JAZYK
Moj dom – můj dům – 5.lekce
1. Učebnice – str. 57 – nová slovíčka (od balkónu po WC) přepište do slovníčku, dopište si
k ruským výrazům do závorky výslovnost:
- balkón, vánnaja, gastínaja, dětskaja kómnata, kabinět, kvartíra, kůchňa, prichóžaja, karidór,
lift, spáľňa, stalóvaja, tualět.
2. PS – str.58/2A – osmisměrka – (najdi názvy místností)
Velikonoce v Rusku – pravoslavné Velikonoce (viz příloha)

Doporučené video materiály v ruštině - na portálu www.jazyky-online.info/rustina/video
–
–
–
–

Ruský obrázkový slovník
Základy ruštiny
Ruské fráze
Ruská konverzace

NĚMECKÝ JAZYK
Opakování slovesa möchten (chtít) a otázky – jak se Vám/jak se ti daří? – PS: 38/7

