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ČESKÝ  JAZYK 

ČESKÝ JAZYK (SLOH) – PÁTEK 29. 5. 2020 

I. kontrola zadání ze dne 22. 5. 

1. Vysvětli významy (mnohovýznamového) slova čistý v jednotlivých variantách: 

a) Denně si bere čisté prádlo.   b) Hrajeme vždy čistou hru. 

c) Čistý zisk stoupl o třetinu.   d) Vážením zjistíme čistou váhu. 

2. Vyber větu, která se liší od ostatních: 

a) Maminka je učitelka. b) Maminka je nemocná.  c) Maminka je na 

zahradě. 

3. Oprav větnou stylizaci: 

a) Pochodovali před po zuby ozbrojenými policisty. Pochodovali před policisty 

ozbrojenými po zuby. 
b) Je to pohovka naší babičky, která se už dva roky válí v komoře. To je babiččina 

pohovka, která je už dva roky odložená v komoře. 

4. Přepiš věty spisovně. 

V řínu přivezem ty jabka. Pudeš domu? Vy ste to sněd? 

V říjnu přivezeme ta jablka. Půjdeš domů? Vy jste to snědl? 

5. Přiřaď k jazykovým prostředkům odpovídající výrazy: 

a) slovo odborné  1. zvyšovat efektivnost práce 

b) slovo básnické  2. děják 

c)slovo publicistické  3. bronchitis 

d) slovo hovorové  4. průmyslovka 

e) slovo slangové  5. luna 

3a, 5b, 1d, 4d, 2e 

6. Vysvětli vlastními slovy tato rčení: 

a) Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. b) Dostal se do řeči. c) To jsou jen samé řeči.  

Ovládat cizí jazyky je důležité pro život. Mluví se o něm (je pomlouván). To jsou jen 

samé pomluvy. 

 

II. Nové zadání 



Slohové cvičení – vypracuj do sešitu slohu 

1. Ze čtyř možností doplň to slovo, které se nejlépe hodí do příslušné věty jako 

celku: 

Bílkoviny luštěnin jsou bohužel biologicky méně hodnotné a neúplné, proto je 

____________ masem, vejci nebo mlékem. 

a) nahrazujeme, b) mícháme, c) doplňujeme, d) vaříme s 

2. Urči, k jakému funkčnímu stylu bys přiřadil/a tento text: 

Jakýkoliv zákrok v televizoru se sejmutým zadním krytem je bez předchozího odpojení 

ze sítě životu nebezpečný. Kromě toho je televizor plombován a zásahem v době záruky 

ztrácíte nárok na jeho bezplatnou opravu. 

3. Reportáž zachycuje: 

a) pocity autora, b) vlastnosti daných věcí, c) svědectví o tom, co autor viděl 

4. Odstraň chybu v této větě: 

Každý pátek sledoval televizní pořad, zabývajícím se životem zvířat. 

5. Uveď, co znamenají tyto výrazy: 

a. despekt – a) vážnost, b) pohrdání, c) vyčištění střev 

b. meditovat – a) rozjímat, b) léčit se, c) veřejně vyjadřovat názor 

c. kompetence – a) pravomoc, b) slučitelnost, c) vyrovnanost 

d. diletant – a) úředník, b) neodborník, c) stavební díl 

 

  

MATEMATIKA   

Rovnice – test     PS  str. 147 poslat ke kontrole 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

1. Easy German 91 - Learn all German Modal Verbs in 8 Minutes / opakování :)) 

https://www.youtube.com/watch?v=QBBlMrj0lTw 

2. V pracovním sešitu - str. 33/ 18 - řešení příště 

 

RUSKÝ  JAZYK 

Pracovní sešity str. 67/19A 
                                    68/19B, 20A, 
                                   69/20B 
  

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

V pracovním sešitě na s. 28 udělej cv. 4- vyhledej příčestí minulá v tabulce a zkus je použít ve 

větách i s frázemi z nápovědy. 

https://www.youtube.com/watch?v=QBBlMrj0lTw


Na webu https://www.liveworksheets.com/ii325427aj vypracuj online cvičení, klasicky mi 

pošli výsledky emailem. Ve cvičení si procvičíš všechny tvary osobních samostatných zájmen, 

která najdeš v učebnici na s. 38 v tabulce les pronoms toniques. 

 

CHEMIE 

Téma: Soli (pokračování) 

Do sešitu nadepiš Soli – opakování a písemně odpověz na otázky 1 až 10 a) na str.68. 

Zkus opravdu samostatně s pomocí učebnice odpovědět, pak teprve zkontroluj 

v řešení. Zapiš si všechny vzorce a rovnice (otázky 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Připomeň si, co 

jsou stechiometrické koeficienty a proč se čísla někdy před vzorce píšou (zákon 

zachování hmotnosti). 

 

 

https://www.liveworksheets.com/ii325427aj

