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ČESKÝ  JAZYK 

Vypracuj a odevzdej čtenářský list (se všemi kritérii dle zadání, bez pravopisných chyb). 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

pí. uč. Fulínová 
PS 60/1,2,3 
 

       pí. uč. Šulová 
Učebnice s. 72- Generation gap-reading, do excercise n. 1, 2, 3 (p. 73) 

 
       

NĚMECKÝ  JAZYK 

pí. uč. Tenglerová 

Guten Tag! 

Do sešitu si napište: 

1. Lektion 3, Téma: Das Zimmer 

   Datum 

2. Učebnice str. 35, cvičení 14 – pokračování cvičení 13 – doplň, kde co leží, stojí atd. 

3. Pracovní sešit str. 27, cv. 5 – Vypracuj podle příkladu. 

Předložky: nach, in, zu – vypracuj cvičení a pošli na adresu: tenglerova.perina@seznam.cz 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Pr%C3

%A4positionen/Ortspr%C3%A4positionen_ys26022ch 

 

pí. uč. Hellerová 

nová gramatika – předložky se 3. a 4.pádem – všechny jsou uvedené na tomto nákresu a 

mají tento význam – HINTER – vzadu, NEBEN – vedle, UNTER – pod, ÜBER – nad, AUF – na, 

AN – na, při, k, IN – v, VOR - před 

mailto:tenglerova.perina@seznam.cz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Pr%C3%A4positionen/Ortspr%C3%A4positionen_ys26022ch
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Pr%C3%A4positionen/Ortspr%C3%A4positionen_ys26022ch


 

Důležité!!! – otázka – WOHIN – kam? – označují pohyb a použije se 4.pád členu/otázka WO 

– označují polohu - kde? – použije se 3.pád členu!!! 

- Procvičovat si na PS: 38/29, 37/28, 36/24, 37/27, učebnice 33/10 

Klíč k řešení cvičení: PS: 17/9 

 Zum: Volkstheater, City-hotel, Stephanplatz, Stadtmuzeum, Bahnhof, Parkhaus 

 Zur: St.Anna-Kirche, Post, Commerzbank, Pizzeria 

Klíč k řešení cvičení: PS: 17/10 

 Zur Frauenkirche, bitte! 

 Zum Stadtmuseum, bitte! 

 Zur Post, bitte! 

 Zum Bahnhof, bitte! 

 Zum City-hotel, bitte! 

 Zur Eisdiele „Venezia“, bitte! 

 Zum Rathaus, bitte! 

 Zur Sprachschule, bitte! 

 Zum Stadtheater, bitte! 

 

RUSKÝ  JAZYK 

18.lekce – Celkové opakování 

1. Pracovní sešit str. 85/18A  - napište blahopřání k narozeninám 
2. Pracovní sešit str. 85/18B – napište blahopřání k Novému roku (viz učebnice str.43) 
3. Výuková videa – www.youtube.com 

            Ruskij jazyk dlja inostrancev / Gramatika - slovesa „jezdiť“ /„chodiť“ 

            https://www.youtube.com/watch?v=yFx97U5W5z4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yFx97U5W5z4


FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Na webu školy, sledujte rozvrh pro online hodiny 

V učebnici na s. 49 nastudujte modrý rámeček (otázky a tázací slovíčka v pořadí shora: Kde, 

co, koho, kdo) vypracujte cv. 4a-spojíte otázku se správnou odpovědí 

cv. 4b přečtěte si ústřižek z novin a napište si k němu alespoň 5 otázek podle příkladu 

 

 

ZEMĚPIS 

Učebnice str. 91 

Pardubická kraj 

*Tento kraj zasahuje do dvou historických území naší republiky a také má rozmanitou 

přírodu a významný průmysl a zemědělství. O tom se dočtete v textu. Pozorně si vypište 

výpisky, budeme podle nich opakovat v příštím roce. 

*Památky UNESCO v kraji byste zvládli. Ale která v přibyla v loňském roce? 

*Prohlédněte si prezentaci. Máte v ní i pramen řeky Moravy. Ke kterému úmoří patří? 

Kde byste hledali uzel rozvodnic? S čím souvisí? 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/75610 

 

FYZIKA 

Sériové zapojení rezistorů (za sebou) 

(uč. str. 146–147) 

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

Výpočty příkladů z videa zapsat do sešitu. 
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