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ČESKÝ JAZYK 

Korektura textu na téma velmi vtipně pojaté „bajky a povídky“. Zahrajte si na učitele a budete opravovat 

všechny chyby v textu. Hned na začátku textu máte instrukce, přečtěte si je a postupujte dle instrukcí. 

Holubice od Versaceho 1 

https://www.umimecesky.cz/korektor-bajky-povidky-2-uroven/29?source=explicitExercise 

 

Holubice od Versaceho 2 

https://www.umimecesky.cz/korektor-bajky-povidky-2-uroven/30?source=explicitExercise 

 

 

  

MATEMATIKA   

VÝPOČET POČTU PROCENT – slovní úlohy (přes 1 % nebo přes přímou úměrnost) 
 

Vypracuj do školního sešitu: 
1. Sportovní bundu zlevnili z 6 000 Kč na 5 100 Kč. O kolik korun ji zlevnili? O kolik procent bunda 

zlevnila? 
2. Pracovník zvýšil výkon z 420 součástek za směnu na 462 součástek. O kolik součástek zvýšil výkon? 

O kolik procent zvýšil výkon? 
3. Ve firmě je 1600 zaměstnanců, z nich je 480 žen. Kolik procent z celkového počtu zaměstnanců tvoří 

ženy a kolik muži? 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Hallo everyone, how are you today? Hope you are well. 

Do you remember PRESENT PERFECT (předpřítomný čas)? 

 

Once more again click on this link and watch and listen to this link: 

https://www.youtube.com/watch?v=De24Isi6Rk0 

 

Now you will practise in sentences: 

Poznámka k odkazu – uděláte cvičení až do konce a do gramatiky si přepíšete prvních sedm vět. 

Nezapomeňte na pravidla u PRESENT PERFECT (předpřít.času) – podle osoby dáváme HAVE kromě 

3.os č.j.!! – dáváme HAS + 3.tvar v tabulce (máte ji všichni v gramatice) neboli příčestí minulé (Past 

Participle) 

HAVE + 3.tvar např.been, done, read, drunk, written..... 

  HAS + 3.tvar např.been, done, read, drunk, written..... 

 

https://www.umimecesky.cz/korektor-bajky-povidky-2-uroven/29?source=explicitExercise
https://www.umimecesky.cz/korektor-bajky-povidky-2-uroven/30?source=explicitExercise
https://www.youtube.com/watch?v=De24Isi6Rk0


Příklad z odkazu níže (máte 2 předvyplněné věty do gramatiky): 

Katy has been to Paris and Rome several times. 

Have you done you homework? Yes, I have done, mum. 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect/Pr

esent_Perfect_og38040he 

 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

- posílám odkaz na online cvičení – přivlastňovací zájmena 

http://www.nemecky.net/testy/doplnovani-slov-ii/gramatika-privlastnovaci-zajmena-19/ 

- vyzkoušejte si, jestli jste si učivo osvojili  

- vyberte si ve cvičení 5 vět, přepište si je do sešitu a věty přeložte do českého jazyka 

- překlad mi vyfoťte mobilním telefonem a posílejte na můj email: otoupalova.perina@seznam.cz 

- v případě, že máte hůře čitelné písmo, překlad napište na počítači, abych vám věty mohla opravit 

 

 

PŘÍRODOPIS 

Lilkovité – uč. str. 100 - 101 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect/Present_Perfect_og38040he
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect/Present_Perfect_og38040he
http://www.nemecky.net/testy/doplnovani-slov-ii/gramatika-privlastnovaci-zajmena-19/
mailto:otoupalova.perina@seznam.cz


FYZIKA 

Procvičování učiva – zepředu do sešitu 

Archimedův zákon – výpočet 

Příklad: (vypočítej) 

122/4 

 

Odpověz na otázky. Odpovědi najdeš v učebnici a předchozích úkolech. 

122/6 a), b), c) 

 

 

 

 

 


