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ČESKÝ  JAZYK 

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE) – ÚTERÝ 31. 3. 2020 

 

I. Kontrola cvičení – minulé zadání (čtvrtek 26. 3. 2020) 

 

1. PS 30/7 

…z Rychlých šípů, přátelští, turisté, na stinném místě, droboučcí broučci, automobilů, 

jsme se postavili, k cíli, Děti vzpomínaly na uplynulé dny, Při olympiádě z dějepisu jsme 

(bez čárky) jako jeden z úkolů popisovali rozdíly, mezi poddanskými městy, se na mě 

rozzlobil, úkoly, hbitě,  přes kameny, do Františkových Lázní, tátových a bratrových bot 

 

2. Větné rozbory 

Graficky označte a určete jednotlivé větné členy: 

  Pks    Po      Př         Pks   Pt              Pks    Pum 
Naši skláři vyvážejí své výrobky do cizích zemí.  

   Po       Pkn       Puz       Př 

Tváře dítěte se zdravě červenaly.  

   Po       Pkn         Př       Pum      Puz 

Model letadla se snesl k zemi obloukem.  

 

3. 56/15 

 Pu: Hrad byl pro rekonstrukci zavřený. 

 Ved. věta: Vaší žádosti nemůžeme vyhovět, protože v daném termínu máme 

firemní dovolenou.  

 2. VH: Mám doma problémy, neboť jsem včera přišel pozdě. 

 Ved. věta: Dnes nehrajeme, protože představitelka hlavní role je nemocná. 

 Pu: Nemohli jsme dojet až k chatě kvůli sněhovým závějím na cestě. 

 

II. Nové zadání 

1. uč. str. 41 - prostudovat a zapamatovat si pravopisná pravidla psaní skupin 

bě/bje,… 

 

2. uč. str. 41/cv. 2 (písemně do sešitu) 

 

3. uč. 57/16 

 

  



MATEMATIKA   

Algebraické vzorce   PS strana 126  A - 32 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Anglický jazyk – (Panošová) 31. 3. 2020 

Uč. 51/6 a) vypracuj ústně (podle příběhu s. 50) 

Uč. 51/6 b) na situace označené 1-8 vymyslet a zapsat do sešitu kratičké rozhovory  (modré 

věty jsou vzorem) 

 

Ful.: Uč. 51/6 b) na situace označené 1-8 vymyslet a zapsat do sešitu kratičké rozhovory  
(modré věty jsou vzorem) Opakování : Trpný rod   -

https://www.youtube.com/watch?v=I93ym8LC02g 
uč.s.59/5 přepsat do sešitu věty v trpném rodě! 
Pečlivá kontrola probrané látky z pracovního sešitu, řešení najdete v mailové 
schránce : osmabe.perina@seznam.cz (heslo: MINOtaurus2020); bude zveřejněno 
pouze do středy 18:00. 
 

DĚJEPIS 

 
(Potěšili jste mě, že jste se pustili do lítého boje o jedničku! Moje zvídavé dotazy jsou formulovány tak, 
aby nešly přímo vygooglit, ale museli jste koukat, někteří sporťáci to napálili, ale nedávali pozor. 
ÚPLNĚ správná odpověď nebyla ani jedna  ..tedy   ) Jednička z 26.3: Maruška, Urbánek, 
Tomšíček(mmch ten to poslal o den později=takže nevzdávejte předčasně a bojujte! Heřmánek, 
Sýkorová o minuty!) 
Do sobotního večera(4.4.) povinně všichni poslat fotku sešitu s vypracovanou prací – poslední tři 
témata: Průmyslová rev., Západoevropské velmoci, České země v 2.polovině 19.stol. 
na fulinova.perina@seznam.cz.  
 
 
České země 2.poloviny 19.století 
 
-Stream/Slavné dny : 2.12.1848 Den, kdy nastoupil na trůn císař František Josef 
I. https://www.slavne-dny.cz/episode/10020173/den-kdy-nastoupil-na-trun-cisar-frantisek-josef-i-2-
prosinec-1848 
 
-opsat(!): 98 (malá modrá jednička i malá modrá dvojka: Období tzv. bachovského neoabsolutismu a 
Vládní reformy počátky ústavního systému) 
 
- opsat větu: K tzv. rakousko- uherskému vyrovnání došlo kvůli oslabení Rakouska po 
prohrané prusko - rakouské válce v r. 1866. 
 
(Stream/Slavné dny: Den bitvy u Hradce Králové (3. červenec 
1866) https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/3-cervenec-den-bitvy-u-hradce-kralove-
152667) 
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mailto:fulinova.perina@seznam.cz
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-opsat(!): 98(malá modrá čtyřka-České země po roce 1867) 
-opsat(!): 99(malá šestka  - Český pol. a kult.život v 60 -70. letech) 
 
Opakování: 
 
youtube.com/Dějiny udatného národa českého díly 85+86: 
 
1. Co zavedl císař František Josef I.(5ks)? A kdo byl ministrem vnitra po r.1848? 
 
2. Jaké rány dopadaly na císařovu hlavu? 
 
Správné odpovědi z Opakování  mi pošlete na fulinova.perina@seznam.cz, první tři správné(!) 
odpovědi mají jedničku!;) 

 

PŘÍRODOPIS 

Přečti si znovu text na okraji str.52 – zásady zdravého způsobu života. Do sešitu napiš 

program svého běžného všedního dne a pak program dne v současném nouzovém 

stavu. Vyznač body, které lze zařadit mezi zásady zdravého způsobu života, a body, 

které tam zařadit nelze. Jak nahrazuješ sportovní aktivity, které v současnosti 

nemůžeš provozovat? Pokud se v tvém denním režimu objevuje něco, o čem víš, že 

není správné a do sešitu to nechceš napsat, napiš si tento úkol ještě pro sebe a 

zamysli se nad tím. Chceš něco změnit? Udělej si plán, co by bylo dobré ze svého 

programu vynechat a co přidat, zkus využít současný nenormální stav k zamyšlení a 

zlepšení vlastního způsobu života. Pokud nemusíš měnit nic, tím lépe. 

 

 

http://youtube.com/D%C4%9Bjiny

