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ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE) 

I. Kontrola cvičení - minulé zadání 

1. PS 45/12 

Nad poli přeletěly divoké husy. Koně táhli vozy s kameny … Najednou jsme uslyšeli 

syčení. Myši vběhly hbitě do díry. Chlapci šli na výlet do blízkého lesíka. Bolely mě 

oči. Bratrovi kamarádi se ke mně hlásili. Na březích rybníka rostly vykotlané vrby. Děti 

sbíraly a na sluníčku sušily … poradili a pomohli… Na zahradě stáli dva sněhuláci. 

Haškovy Osudy dobrého vojáka Švejka byly přeloženy do řady cizích jazyků. 

2. uč. str. 74/1 a) - vypsat přísudky do sešitu a určit druhy  

se líbila – slovesný; byl uvázaný – jmenný se sponou; je ředitelem – jmenný se sponou; 

prodává – slovesný; se mihla a zmizela – slovesný; byla – slovesný; kvetly – slovesný; 

je režisérem – jmenný se sponou; se tyčil – slovesný; byly modré – jmenný se sponou; 

Seděli jsme – slovesný; poslouchali jsme – slovesný; je pravda – jmenný se sponou; 

koupila – slovesný; se stal skutečností – jmenný se sponou; byl spoluzakladatelem  

– jmenný se sponou 

II. Nové zadání 

1. PS 46/13 

 

Ve cvičení z učebnice jsme si v minulé „hodině“ zopakovali přísudek slovesný a 

jmenný se sponou. Měli jste se naučit způsobová a fázová slovesa. Doufám, že jste tak 

učinili a toto cvičení zvládnete bez problémů. 

 

2. Určete ve větách holé přísudky (do sešitu přepsat celé věty). 

1. Nikdo mě nesmí vidět. 2. Musím jít do samoobsluhy nakoupit něco k večeři. 3. Poslali 

mě nakoupit nějakou limonádu. 4. Nemohl jsem tomu vůbec uvěřit. 5. Já se asi nikdy 

nenaučím lhát bez začervenání. 6. Snad tomu už začíná rozumět. 7. Přestaň konečně 

zlobit! 8. Bavilo tě dívat se na ten film? 9. To jsi mu neměl říkat.  

10. Naší kočce se líbí ležet u kamen. 11. Mně se chce spát. 

 

3.  Větné rozbory – písemně do sešitu mluvnice 

Graficky označte a určete jednotlivé větné členy: 
Naši skláři vyvážejí své výrobky do cizích zemí.  

Tváře dítěte se zdravě červenaly.  

Model letadla se snesl k zemi obloukem.  

 

FYZIKA 

Vypracovat otázky 1. a 3. Na str. 125 

Vypracovat úkoly 1. , 3. a 5. Na str. 125 

 



FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Do sešitu vypracuj cvičení Opakování passé composé : větu opiš do sešitu a přelož 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Pracovní sešit str.5, cvičení 6 - dopolnit tabulku. 

Učebnice str.9, cvičení 9 - hravě zvládnete slovní zásobu. Nejdříve si nahlas přečtěte text. 

Potom přiřaďte sportovní náčiní ke sportu. 

Učebnuce str.9, cvičení 10 - Was brauchst du? ( Co potřebuješ?) Upozorňuji na barvy podle 

rodů v tabulkách - modrá, červená, zelená, oranžová. Budete přiřazovat předměty ze cvičení 9 

se členem ve 4. pádě. Do ŠS zapíšete slova ze cvičení 9 ve čtyřech sloupcích. 

 

RUSKÝ JAZYK 

11.lekce - „Čem my pochoži?“ (Čím se  navzájem podobáme?) 
 

1. Nová slovíčka – učebnice str.59  - vypsat do slovníčku názvy vlastností (horní tabulka) 
2. Učebnice – str. 52/2A – čtení 
3. PS – str.68/1A,1B – spojování výrazů 

 
Na procvičování učiva je možné využívat online cvičení nakladatelství KLETT. 

Online cičení jsou dostupná zdarma: www.klett.cz/online 

Výběr učebnice: „Klassnyje druzja 2“ 

Výběr kapitol: „ Děň za dňom, Ty uměješ gotoviť, V magazin za pokupkami“ 

 

ZEMĚPIS 

 

Finsko, Dánsko, Island – uč. str. 74-75 

a) přečtěte si text, zeměpisná místa si vyhledávejte v příslušných mapách 

b) písemně i se zadáním odpovězte na otázky a úkoly na str. 75/pod shrnutí. 

 

ANGLICKÝ JAZYK (PÍ UČ. MRÁZOVÁ) 

 PS 47/6 - napiš 5 vět, co Trevor udělal 

                             učebnice str. 60 - přečti si článek, najdi ve slovníku neznámá slova 

                             - odpověz písemně na otázky cv. 1 

 

ANGLICKÝ JAZYK (PÍ UČ. PAŠTOVÁ) 

 uč. str 50 cv 1a, přečti KIDS, přelož si a podle článku doplň v prac. sešitu cv 1 na str 40 

 

 

 

 

http://www.klett.cz/online


 

 

 


