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ČESKÝ JAZYK 

ŘEŠENÍ Z 15.6. 

2.  

a) V České republice se před rokem 2013 prezident nevolil.  NE 

b) Prezidentské období trvá vždy stejně dlouho.   ANO 

c) Prezidentem se může stát pouze osoba starší osmnácti let. NE 

d) Občané České republiky vybírali celkem z dvaceti kandidátů. NE 

e) Občané zvolili svého prezidenta hned v prvním kole.  NE 

 

3. 
 

a) Z kolika kandidátů mohli čeští voliči vybírat?   9 

b) Který kandidát vyhrál první kolo prezidentské volby?  

 Ing. Miloš Zeman 

c) Kolik kandidátů postoupilo do druhého kola? Uveď jejich jména. 

2 – Ing. Miloš Zeman, Karel Schwarzenberg  

d) Co bylo důvodem druhého kola prezidentské volby? Ani jeden  

 kandidát nezískal více než padesát procent hlasů. 

4.  

a) MUDr. – doktor všeobecné medicíny – absolvent lékařského studijního programu 

  

b) JUDr. – doktor obojího práva – absolvent vysokých škol v oblasti práva 

c) Ing. – inženýr – absolvent technické, lesnické, ekonomické, zemědělské a vojenské školy  

    

d) Prof. - profesor 

a) CSc. – kandidát věd 

5.  

a) 5 143 966 hlasů 

b) první, rozdíl činil 185 390 hlasů 



c) 362 758 hlasů 

d) 0,81 % 

e) 476 234 hlasů 

f) 25, 79 % 

DNEŠNÍ ZADÁNÍ 

                           Souvětí – opakování 

1. Urči významový poměr mezi VH a doplň interpunkci. 

 

Ze zkoušení jsi dostal jedničku ale pochválit tě nemůžu. ………………………………………….. 

Buď odevzdáš domácí úkol nebo dostaneš pětku. …………………………………………………….. 

Namaž si chleba sýrem a posyp si ho cibulkou. …………………………………………………………. 

Zaspal jsem a proto jsem do školy nepřišel včas. …………………………………………………. 

Celý minulý týden jsem byl nemocný tudíž nemám dopsané učivo. 

…………………………………………………………. 

2. Dotvoř naznačená souřadná souvětí a urči poměr. 

Rozbil se mi mobil, tudíž  

Nainstaloval jsem antivirový program, a proto  

Chtěla jsem si koupit nové šaty, ale  

Měli jsme sváteční oběd, neboť  

3. Rozhodni, zda jde o souřadné spojení vět hlavních (SSVH), či větných 

členů (SSVČ) a urči významový poměr. 

a) Návštěvníci Prahy zavítají nejen na Karlův most, ale i do Národního divadla. 

b) Opakovat nemusíme, vždyť tomu rozumíte. 

c) Dnes nemáme vyučování, neboť se vydává vysvědčení. 

d) Chceš k obědu řízek, nebo sekanou? 

e) Ani Petr, ani Jana nespí. 

  SSVH  SSVČ  Významový poměr 
a    

b    
c    

d    

e    
 

 



MATEMATIKA 

Slovní úlohy – řešení pomocí rovnic 

Slovní úlohy ve videích jsou řešené - zapiš zadání a řešení (pokus se řešit samostatně) 

https://www.youtube.com/watch?v=EuuO_GwHzn0  

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

 

ANGLICKÝ JAZYK 
 
pí. uč. Šulová 

V učebnici na s. 73 zkuste doplnit podle textu Generation gap cv. 4a, poté použijte slovíčka z tabulky 

ve cvičení 4b,  

Procvičte slovní zásobu v pracovním sešitě na s. 58 

pí. uč. Fulínová 
Kdo byl dvakrát online, toto dělat nemusí  

 uč 76 přečti si, odpověz na otázky(76/1b) a doplň tabulku (76/2) 

 

PŘÍRODOPIS 

Téma: Opakování 

Co si pamatuješ o ledvinách?                                                        

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2012 

Co si pamatuješ o kůži?                                                            

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2013 

Co si pamatuješ o nervové soustavě?        

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2016 

 

 

CHEMIE 
 
NÁZVOSLOVÍ SOLÍ 

- prostudovat text v učebnici na str. 64 – 65 

- stručné výpisky do sešitu 

- do sešitu opsat tabulku 11 Podstatná jména v názvech některých solí 

https://www.youtube.com/watch?v=EuuO_GwHzn0
https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2012
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2013
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2016


 

 

 

 

 

 


