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ČESKÝ JAZYK 

Do poloviny června je za úkol donést hotové čtenářské deníky-tedy do 15/6! na ZŠ Laudova. 

 Jelikož jsme nestačili probrat významnou postavu středověkého písemnictví, napravuji: 
Klikněte si na prezentaci o Janu Husovi, napíšete si výpisky z prezentace do sešitu literatury: 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/18608 
 
Po přečtení si napište charakteristiku přímou i nepřímou na  Jana Husa, jaký podle vás byl, dělal správnou 
věc, když bojoval proti církvi?, nebo si myslíte něco jiného? 
 

Další hodinu budeme pokračovat a navážeme na významné dílo Jana Husa. 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Předpřítomný čas neboli PRESENT PERFECT (navazuji na hodinu z 20/5 a uděláme opravu z prac.sešitu ze 

dne 20/5) 

 

48/3 

1.věta Yvonne has never flown in a balloon. 

2.Yvonne has ridden a horse. 

3.Yvonne has swum with dolphins. 

4.Yvonne has slept in a tent. 

5.Yvonne has never driven a racing car. 

6.Yvonne has climbed a mountain. 

7.Yvonne has never done a bungee jump. 

 

49/4 

1.viz příklad – vysvětlivky: I've = I have, I've never = I have never 

2.I have never climbed to the top of a tree. 

or I have climbed to the top of a tree. 

3.I have never seen the ghost. 

or I have seen the ghost. 

4.I have never been late for school. 

or I have been late for school. 

5.I have never gone on a summer camp. 

or I have gone on a summer camp. 

6.I have never swum in the sea. 

or I have swum in th see. 

7.I have never left rubbish in the park. 

or I have left rubbish in the park. 

 

Znovu si zopakujte tvary Past participle, pokud tápete,nevíte.... 

-odkazuji na gramatiku probranou z 20/5, znovu zopakujte a učte se 3.tvar z tabulky 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/18608


MATEMATIKA   

Opakujeme - Procenta  

Vypracuj do školního sešitu:  

1) Kabát byl zlevněn o 30 % na 2 100 Kč. Kolik stál původně? 

2) Mobil za 15 000 byl zlevněn o 40 %. Za kolik Kč se prodával po slevě? 

3) Televizor byl z 20 000 Kč zlevněn na částku 16 000 Kč. Kolik procent činila sleva? 

4) Je dán obdélník o stranách 200 cm a 120 cm. Každou stranu zmenši o 20 %. Urči 

obsah zmenšeného obdélníku. 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

- pracovní sešit str. 10, cv. 19 

- spojte věty, které se k sobě hodí 

- odpovědi si napište do sešitu a přeložte do českého jazyka 

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

 

PŘÍRODOPIS 

Hluchavkovité a krtičníkovité – uč. str. 110 – 112 

https://slideplayer.cz/slide/12415627/ 

https://slideplayer.cz/slide/12666381/ 

 

 

 

mailto:otoupalova.perina@seznam.cz
https://slideplayer.cz/slide/12415627/


FYZIKA 

1) Nová látka – zepředu do sešitu 

   Přečti si v učebnici stranu 130. 

Mechanické vlastnosti plynů 

Udělej si zápis podle textu v učebnici 

 

 

 

 


