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Český jazyk 

Zopakovat rozdíl mezi osobním a úředním dopisem. 

Vybrat si jeden dopis a napsat do sešitu, min. 10 vět se všemi náležitostmi. 

 

Anglický jazyk 

Kdo má možnost, podívá se, jak může vypadat recept (viz odkaz) na: 

https://www.thespruceeats.com/homemade-pancakes-3058757 

Simple Delicious Homemade Pancakes Recipe (jednoduchý recept na domácí palačinky), sledovat slovní 

zásobu, zapsat do gramatiky (např.tbsp - znamená table spoon - polévková lžíce, pracovat se slovníkem) 

 

Pracovat a s gramatikou (sešit) - přepsat do sešitu 

Změň tvar slovesa a oprav následující věty tak, aby byly pravdivé. 

  

The British drive on the right side of the road. 

 The British don't drive on the right side of the road.  

            

 1.It often rains in Africa. 

  ….......................................................  

 2.Most children read when they are four. 

…....................................................... 

 

https://www.thespruceeats.com/homemade-pancakes-3058757


 

 

3.James Bond doesn't work for MI5. 

….......................................................   

4.Bon Jovi comes from France. 

…...................................................... 

5.Elizabeth II spends Christmas in Buckingham Palace. 

…....................................................... 

6.You don't need a visa to go to the USA. 

 …........................................................ 

  

            Užij sloveso v závorce ve správném tvaru 

In the Czech Republic children (start)................................school when they are six. 

Where (elephants/live)....................................? 

 My father (not work)..................................on Saturdays. 

Who (want).................................a cup of tea? 

Mike (not go)..............................to our school. 

 We (not have)............................a theatre in our town. 

Timothy (have)............................three sisters and a brother.          

What time (you/get up)...................................on week days? 

Why (she/use) …....................................so much sugar? 

 

 

 



Německý jazyk 

Slovíčka z nové lekce - L2/M2 - poslechnout si na translatoru nová slovíčka a naučit se je. 

 

Francouzský jazyk 

Pracovní sešit str. 26/2 

o   A. Quand est-ce que tu fais les activités suvantes? Le matin, L’après-midi, le soir? 

o   A. Kdy děláš následující aktivity? Ráno, odpoledne, večer? 

o   B. Précise à quelle heure tu fais ces activités. Remets les phrase dans l’ordre. 

o   B. Upřesni, v kolik hodit tyto aktivity děláš. Věty dej do patřičného pořadí. 

 

o   Prosím, pokud možno část B opět zaslat e-mailem. (Možno samozřejmě opět jako fotku). 

 

Dějepis 

Projít učebnici (e-učebnici) strany 61–67 a stranu 70. Opakování Řecka. (dá se pomocí 

reproduktoru zapnout čtení) 

Poté přepnout na PS a tam na straně 37/3, 38/2 a 3, do sešitu/ případně na vložený papír 

 

 

 

 

 

 


