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ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE)  

I. kontrola zadání ze dne 16. 4.  – řešení testu  

Chválím všechny, kteří zadání splnili. Nejlepšího výsledku dosáhli ti, kteří měli pouze jednu chybu. 

Zadání nesplnili: D. Havlena, J. Široký, D. Varmuža, J. Vrba, E. Gáborová, V. Knapová, 

L. Kostelníková, N. Kuzníková, R. Pokorná, J. Slavíková 

Vy jste pojali toto období jako období prázdnin? Přestože máte před přijímacími zkouškami, 

nepracujete?! 

II. kontrola zadání ze dne 21. 4. 

1. PS 46/3 c) d) 

c) ochmýřená, mi, zmizel, Domýšlivý, k smíchu, Mirka, se usmířili, přemýšlejte, My, mířit 

d) pyšní, třpytilo, klopýtal, pytlem, zapícháme, kapičky, Pilu, pilně, pyšná, pytel 

2. uč. 70/2 vypsat a určit významové poměry 

   +    +   ×          stupňovací 

z jabloní, třešní i ořešáku; roztržené, ale čisté; zvláštně, dokonce zvědavě; buď  

    vylučovací      ×    → 

v květnu, nebo až na podzim; pomalu, avšak opatrně; důsledně, a proto systematicky;  

    +      +         +     +         + 

tulipánů, narcisů a modřenců; se strojírenským, chemickým, textilním a sklářským;  

          stupňovací  vylučovací      → 

nejen zboží, ale i služby; buď vpravo, nebo vlevo; jedovaté, a proto nejedlé 

3. uč. 70/3 opsat věty, nakreslit graf souvětí, určit druhy vedlejších vět a významové poměry 

mezi větami  



 

 

III. Nové zadání 

1. PS str. 46/3 e) f) g) 

2. uč. str. 71/6 

3. PS 33/4 a) b) c) 

 

 

 

ZEMĚPIS                                                                

1. Připomínám: na papírech máme k odevzdání (pokud není přeposláno) splněná  

    cvičení z vyučovacích hodin:   16.3.,    19.3,    16.4.  

 

2. Pro opakování: Zapíšeme do sešitu název Etiopie: vyhledáme  a) její hl. město b) jeho 

zeměpisné souřadnice c) všechny sousední státy d) jedno pohoří e) jedno jezero f) jednu kótu a 

potom se 7 minut díváme  

https://edu.ceskatelevize.cz/etiopie-zivot-lidi-na-venkove-5e44220de173fa6cb524aa04 

po shlédnutí videa pokračujeme v zápisu o tom, co jsme se dozvěděli: g) počet jazyků  

h) kolik % lidí žije ve městech    ch) barva sklízených fazolí    i) co je pro uvedené venkovany 

základem jejich zdraví   j) náčrtek typického venkovského sídla 

(Možná si ještě vzpomenete na náš „Běh pro Afriku“ protože právě pro tuto zemi  

 přispíváme na stavbu škol.) 

 

3. Pokračujeme v přehledu k politické mapě světa (už máme celkem sedm kapitol –  

    poslední se týkala státního zřízení) dnes přidáme něco, co už jsme se naučili  

    v tématu obyvatelstvo, proto můžeme vyhledat v sešitech) 

https://edu.ceskatelevize.cz/etiopie-zivot-lidi-na-venkove-5e44220de173fa6cb524aa04


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍRODOPIS 

TŘETIHORY – ŘEŠENÍ z 20. 4. 

1. voda 

2. jezerem 

3. znělec = fonolit 

4. bezkořenný kráter 

5. ničivý proud bahna a kamení 

 

ČTVRTOHORY – uč. str. 72 – 73 

- prostudovat text (znát rozdělení čtvrtohor – pleistocén, holocén) 

- stručné výpisky do sešitu 

- podívat se na video „V sevření ledu: Čtvrtohory“ 

https://www.youtube.com/watch?v=s0WhvdWM03A 

 

 

FYZIKA 

Čočky 

Uč. str. 110 – 111 přečíst a do sešitu zapsat: 

Čočky jsou průsvitná tělesa, ve kterých se lomem mění směr procházejících paprsků. 

F  -  ohnisko 

https://www.youtube.com/watch?v=s0WhvdWM03A


f  - ohnisková vzdálenost 

 str. 110 narýsovat obrázky – Spojka je čočka, která rovnoběžný svazek paprsků mění na sbíhavý. 

 Str. 111 narýsovat obrázky – Rozpylka je čočka, která rovnoběžný svazek paprsků mění na 

rozbíhavý 

https://www.youtube.com/watch?v=O77lBl1H9hw  

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

 

 

MATEMATIKA 

 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Mrázová) 

řešení překladu: 

Have you been to Greece?  

2. This group has been popular for about ten years.  

3. For how long have you been sitting here ?  

4. He is 83 and he has had very interesting life.  

5. I have been working here for two months and I haven´t met the director yet.  

https://www.youtube.com/watch?v=O77lBl1H9hw
https://www.youtube.com/watch?v=SbleRbvJRHs


6. I have just baked this cake. Try it !  

7. I haven´t seen him since last Wednesday.  

8. Have you already read today´s newspaper ?  

9. My pockets are empty. I have spent all my money.  

10. We haven´t been out since Friday.  

 

Nauč se slovíčka L6 A,B 

PS str. 48 – doplň text dle nabídky k obrázkům 

            49/2 – obrázky označené čísly ve cv. 1 doplň do rámečků 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Šulová) 

1) Zkontroluj si práci z minulých hodin 

Učebnice s. 57 

Ex. 3a: 1 buy, 2 use, 3 are bought, 4 is used 

Ex. 4: possible answers:  

1 The problem was solved by the introduction of money.  

2 Their coins were being used all over the Mediterranean. 

3 New ways of paying for things have been invented.  

4 Everything will be paid for electronically.  

5 Your eggs would be exchanged for the baker´s bread. 

Pracovní sešit s. 45  

Ex. 5:  

2 This website is visited by a million people  every day.  

3 The new film will be released next month. 

4 The money hasn´t been received yet. 

5 Our newspapers are delivered at 7.30 every morning. 

6 The book has been translated into30 different languages so far.  

7 The problem will be discussed at the next meeting.  

Ex. 6: 2 This test is taken by a lot of students. 3 A lot of progress has been made in technology. 4 A 

new president will be elected. 5 This hotel was built a hundred years ago.  



6 Cash won´t be used in the future.  

2) Vyfoť v PS s. 42-43 a pošli na sulova.perina@seznam.cz 

Kocián, Široký, Gáborová, Kuzníková, Lebedová, Pokorná, Slavíková pošlou jak tento nový úkol, tak 

i ty předchozí, které jste ještě neposlali.  

3) Tento úkol je ze stejného pracovního listu jako byl minule, pozor online cvičení je třeba 

vyplnit buď najednou a nebo po částech, ale vždy hned poslat, aby vám to nezmizelo. Vyplň 

online pracovní list - nic netiskni, vyplň cvičení 3-6 online, klikni na „finish“ a poté vyber 

možnost „email my answers to my teacher“: zadej své jméno, level A2, subject English, 

email: sulova.perina@seznam.cz  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/P

assive_voice/Passive_voice_at7365bx 
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