
7. A (pondělí 11. 5. 2020) 

 

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE)  

I. Kontrola zadání ze dne 6. 5. 

1. uč. str. 79/cv. 9,  

Pks 

Nejjednodušší (2); Bílý (2); Jednoho (4); ostatní (2); prvním (4); druhém (4); třetím (4); 

Sebastianovi (1); mého (3) 

Pkn 

Domu (1); s účty a reklamami (1); soudu (1) vlevo nahoře (6); otce (1) 

str. 79/ cv. 10 

Např. 

Ve výletní (Pks) restauraci; mořské (Pks) ryby; Za naší (Pks) chalupou v Běharově (Pkn); 

smrkový (Pks) les; Hora Sněžka (Pks); Okna domku (Pkn); keramické (Pks) květináče 

s muškáty (Pkn); Kancelář ředitele (Pkn); ve druhém (Pks) poschodí; Na zadní (Pks) stěně 

třídy (Pkn); výkresy žáků (Pkn); Cestou do kina (Pkn); u naší (Pks) babičky; mléčnou (Pks) 

čokoládu s oříšky (Pkn); Okno ložnice (Pkn); do upravené (Pks) zahrady. 

2. Znázorněte graficky tyto věty, určete všechny větné členy. 

1. Zamířili jsme k zurčícímu potoku u lesa. 2. Básník napsal oslavnou báseň o jaru.  

3. Tomáš sbil z prkének nový domov pro sýkorky. 4. Odpočívali jsme na dřevěné lavičce 

v parku u školy. 

 

 

II. Nové zadání 

1. PS str. 35/4 a) b) – písemně 

 2. Znázorněte graficky tyto věty, určete všechny větné členy. 

 5. Dramatický kroužek nacvičil loutkové divadlo pro děti ze třídy. 6. Do dálky se vinula 

polní cesta mezi loukami. 7. Honzík natíral zeleně plaňkový plot kolem zahrady. 8. Do tmy 

zářila bílá stěna pokoje. 

 



FYZIKA 

Prostuduj str. 140 a 141. Opiš žlutý rámeček na str. 140 a odpověz písemně na 2. úkol  

na str. 142. 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Procvičování výslovnosti výukové video, vyslovuj doma nahlas  

https://www.youtube.com/watch?v=EH2iKFLxmoU&t=85s, , zopakuj si lidské tělo, zkus bez 

nápovědy  https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-

4588.php   Nezapomeň na překlad z minulé hodiny! 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Pracovní sešit strana 14, cv .29, doplníte vhodná písmena a vytvoříte slova.  

Pracovní sešit strana 15, cv. 30 

Příklad: Ball: Tennis, Volleyball, Handball, Golf apod. 

Wasser: Schwimmen, Segeln, Rudern apod. 

Schnee: Rodeln, Eishockey apod. 

Pracovní sešit strana 15, cv. 31, zde rozlišíte letní a zimní sporty. 

Příklad: Sommersportfahren: Golf, Rudern apod. 

Wintersportarten: Skifahren, Rodeln apod. 

Pracovní sešit strana 15, cv. 32, zde doplníte pouze písmena. 

Příklad: Wandern apod. 

Učebnice strana 18, 3. sloupec slovní zásoby, přečíst, napsat do sešitu a hlavně naučit.  

 

 

RUSKÝ JAZYK 

12.lekce – Povtorénije – mať učénija 

 

1. Opakování – názvy měsíců - učebnice str.62/2A 
2. Učebnice str.63/3 – přiřaďte obrázky k ročním obdobím 
3. Pracovní sešit – str.82/1 

 

 

ZEMĚPIS 

Podívejte se na: Lucemburk  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/4986-staty/1012-lucembursko/ 

Zajímavé informace si k Lucembursku doplňte do sešitu.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EH2iKFLxmoU&t=85s
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-4588.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-4588.php
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/4986-staty/1012-lucembursko/


ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. MRÁZOVÁ) 

Řešení překladu 

1. Why are you not wearing a sweater ?  I am not cold. 

2. What are you doing ? I am watching TV. 

3. Can I speak to John ? Sorry, you can´t he is having a bath. 

4. We usually speak Czech but now we are speaking English. 

5. Look, it is raining. 

6. Does it often rain here ? 

7. What are you reading? I am reading a book about animals. 

8. We usually go to the cinema on Sunday, but today we are going to the theatre. 

Učebnice str. 66/2 – napiš 5 vět o tom, co Syd právě udělal. 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. PAŠTOVÁ) 

Writing - vypracuj cv 2 a 3 na str 46 v prac. sešitě a pošli ke kontrole na mail: 

pastova.perina@seznam.cz. Zopakuj si nepravidelná slovesa. 

 

 

 

 


