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ČESKÝ JAZYK - Napsat do sešitu slohu 

 
 Žádost 
– krátký a stručný slohový útvar 
– administrativní text – využití především na úřadech a dalších ofic. Orgánech 
– součástí žádosti: jméno a adresa žadatele 
                           jméno a adresa adresáta 
                           místo a datum 
                                       nadpis: „Žádost o.............“ 
                                       oslovení 
                                       text žádosti 
                                       poděkování, rozloučení a podpis, popřípadě email nebo telefonní kontakt 
 
  Přečtěte si pozorně uvedený text. Jaké slovo doplníte místo teček? - přepsat do slohového 
 sešitu 
  
 Závazná …........................ na letní tábor 2012 na Veselé farmě, Horní Dolní, 486 12  Olomouc. 
 IČO:107300591804 
 
 Jméno a příjmení dítěte: 
 Datum narození: 
 Ulice a číslo: 
 Město: 
 PSČ: 
 
 Jméno a příjmení rodičů: 
 Telefon rodičů: 
 E-mail rodičů: 
  
 Zdravotní stav dítěte: 
 Dítě má zdravotní problémy, bere tyto léky: 
  
 Termín letního tábora od..........................do........................ 
 a)pohybový 
 b)příměstský 
  
 Détě je  plavec,  částečný plavec,   neplavec 
 
 Poplatek uhradím:   hotově při nástupu,   převodem na účet, složenkou                      

  

 



MATEMATIKA - Konstrukce trojúhelníka (opakování učiva pro novou látku čtyřúhelníky)  

Dodržuj – zadání, náčrt, konstrukce a popis konstrukce (ukázka popisu viz strana 110 nebo ve školním 
sešitě)  

9a,b/str. 114  

  

ANGLICKÝ JAZYK  

Revision from last lesson: 
 Do sešitu gramatiky přepsat 
 Make sentences from the words (skládejte věty nebo otátky dle správného slovosledu) 
 ...example 
 turn/ and/ go / right/ here / along                                      Go along here and turn right. 
 1.excuse / I / get / do / bank / the / me / how / to? 
 2.here / left / along / and / turn / go 
 3.bank / me / near / there / is / a / excuse / here? 
 4.the / turning / it's / right / on / the / third 
 5.way / the / excuse / to / know / me / do / bank / the / you? 
 6.left / Road / into / Foster / turn 
 
 Do you know these vocabularies? If not, please find in your dictionary and write into your  
 grammar – English word plus translation as well  
 junction -       main road - 
 roundabout -       petrol station - 
 traffic -       traffic light(s) - 
 traffic jam –       pavement - 
 car park -       road sign - 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK -  UČ  67    znovu se podívej na tvoření minulého času PASSÉ COMPOSÉ 

                    -přečti  ENTRAINE- TOI  6 vět 
                    - zelené rámečky RAPPELLE- TOI- svoveso AVOIR 
                    -                                OBSERVE  - Le passé composé - vyčasované sloveso AVOIR+PARTICIPE PASSÉ 
                    -  PARTICIPE PASSÉ   sloves -ER         PARL-ER        -      J'ai  parlé 
                                                                                               APPEL-ER      -      J'ai  appelé 
                                                                sloves  -IR           FIN-IR             -      J'ai  fini 
 
                      -POZOR    NEPRAVIDELNÁ SLOVESA  na   FAIRE  -       J'ai  fait 
 

 

ZEMĚPIS  
 1. Zopakujeme si na mapě Evropy okrajovou členitost, výškovou členitost, vodstvo a 

     malé státy - máme všechno buď nalepené nebo napsané v sešitech. Rychlá orientace! 

2. Nové téma – VÝCHODNÍ EVROPA - něco již známe a trochu dnes přidáme a 

     zapíšeme si do svých sešitů. 

 Východní Evropa je oblast od hranice s Asií (a tu umíme zpaměti i ukazovat na mapě!) 

 Do této oblasti řadíme následující státy: 

     RUSKO – M 80 - 83, největší stát světa rozlohou, 75% území jsou nížiny, tajga, tundra i  



     stepi, Kavkaz, Altaj, Bajkal, Volha, velké nerostné bohatství (rudy, uhlí i diamanty),   

     rozmanité druhy dopravy, mnoho národů a národností a mnoho velkých měst (umíme 

     jich celkem 13, máme je v sešitové mapce). 

     UKRAJINA = uč. str. 95 a M 95-96   ……….   zapíšeme hlavní informace 

     BĚLORUSKO = uč. str. 96 a M 95-96   ……… zapíšeme hlavní informace 

     MOLDAVSKO = uč. str. 96 a M 95-96  …….. zapíšeme hlavní informace 

3.  V učebnici str. 96 přečíst co je Bělověžský prales, Černobyl, Odesa a vyhledáme tato místa 

      na mapě (M 76-77). 

4.  Mapa 76-77: a) vysvětlíme měřítko mapy, b) určíme zeměpisné souřadnice města Kyjev. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍRODOPIS  –  LIST – zopakovat si, co vím o listu z loňského roku 

- uč. str. 76 – 78 přečíst + zapsat do sešitu. Obrázky překreslit (možno okopírovat) z učebnice 

 


