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FYZIKA 

Jaderná elektrárna – schéma 

(Schéma  - uč.str.139 a přečti si žlutý rámeček str.140) 

https://www.youtube.com/watch?v=04M-fjAutms  

Napiš do sešitu jednotlivé okruhy a co obsahují, co je tvoří. 

 

 

 

CHEMIE 

CHEMIE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, OCHRANA PŘÍRODY 

- pročíst text v učebnici na str. 59 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Mrázová) 

– učebnice str. 70 – přečti si článek „A bus ride into the history books“ 

Odpověz otázky dle článku cv. 1 

Cv2 – seřaď věty tak, jak se události staly 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Šulová) 

Book page 69 ex. 4, 5.  

Workbook p. 54/ ex. 1, 2, 3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=04M-fjAutms


RUSKÝ JAZYK 

7.lekce – Celkové opakování 

 

1. Učebnice str. 109 – práce s textem „Kто изобрёл?“  - Kdo vynalezl...? 

 Přečtěte si krátké texty, ústně přeložte a odpovězte rusky na otázku: 

„Kто изобрел бульонные кубики, растворимый кофе, гамбургеры и чайные               

пакетики?“ -  Kdo a kde (v jaké zemi) vynalezl polévkové kostky (masox), rozpustnou kávu, 

hamburgery a čajové pytlíčky? 

 

2. Výukové video – www.youtube.com 

Russkij jazyk dlja inostrancev – epizoda: „Restoran“  

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

 

 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Novotná) 

Präteritum 

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

%A4teritum/Prateritum_fv605621au 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Tenglerová) 

Easy German 336 What´s your dream holiday?  

https://www.youtube.com/watch?v=ffQ0THOm6ek 

 Hört gut zu und beantwortet die Fragen: 

 tenglerova.perina@seznam.cz  

1. Wie war das Wetter in Berlin?  

2. Wohin würdest du am liebsten fahren?/ Kam bys jel(a) z těch možností ty? 

 3. Wer fährt jedes Jahr nach Italien? Die elegante Frau mit dem grünen Hut oder die zwei 

jungen Männer mit dem hellbraunen Hund  

 

 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WamTAGoLOnI
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Pr%C3%A4teritum/Prateritum_fv605621au
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Pr%C3%A4teritum/Prateritum_fv605621au
https://www.youtube.com/watch?v=ffQ0THOm6ek


FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Dans vos livres sur la page n. 13 faites l´excercise 4a,b,c- Pozor zopakujte si, jak tvoříme 

zápor v passé composé 

Na s. 100-102 v učebnici jsou vyčasovaná nepravidelná slovesa + vzory I. a II. slovesné třídy, 

sledujte poslední sloupec a zopakujte si tvary těchto sloves v passé composé u sloves, která 

známe.  

 

 

ZEMĚPIS 

1. Závěr tématu životní prostředí: OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ( str.80-82) 

    Hledáme definici národního parku: Co je správně? 

   a)   NP je rozsáhlejší území, kde je chráněný pouze určitý druh organismu. 

   b)   NP je rozsáhlejší chráněné území, kde je ochrana přírody nadřazená nad 

ostatní  

         činností. 

   c)   NP je rozsáhlejší chráněné území, kde jsou převážně ekosystémy nezměněné   

         činností lidí. 

         Výsledek zjistíme na   
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_park 

                                                 …….a hned víme že c) je správně…….. 

2. U nás v ČR jsou 4 národní parky: KRNAP, ŠUMAVSKÝ NP, NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, 

NP PODYJÍ 

3. Ve světě je jich velmi mnoho, dnes nás zajímá nejstarší národní park 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-zalozen-prvni-narodni-

park-na-svete-yellowstone-1-brezen-1872-153307   a zapisujeme poznatky: 

První národní park na světě se jmenuje ……………………. Byl založený v roce ………. 

A nachází se v USA. Upřesni lokalitu. …………………….  

Co v překladu znamená název parku?.......................................... 

Čím je toto území jedinečné? …………………………………………………………………  

Původními obyvateli tohoto území byli ………………… a později běloši, kteří o něm 

mluvili jako o “ území ohně a síry.“ Proč? ………………………………………..                   

Dříve ohrožovalo krajinu pytláctví a dnes vědci mluví o jiném nebezpečí. 

Víš o jakém? ………………………………………………………………. 

Kaldera je geologický výraz pro ………………, která je pod územím celého národního 

parku. Má rozlohu asi jako hlavní město Japonska ……………… 

Žije zde 60 druhů savců například ……………………………………………………..…… 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_park
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-zalozen-prvni-narodni-park-na-svete-yellowstone-1-brezen-1872-153307
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-zalozen-prvni-narodni-park-na-svete-yellowstone-1-brezen-1872-153307


Z třídy ptáků se zde vyskytuje i zástupce, který je symbolem USA ……………………….. 

4. Můžeme navštívit některé NP v různých světadílech: Afrika, Austrálie, Asie, 

Amerika, Evropa 

     https://www.youtube.com/watch?v=ejvffI8tSEg   - Serengeti 

     https://www.youtube.com/watch?v=061RwjShBnE - Uluru 

     https://www.youtube.com/watch?v=BHqNWkkMzI0 - Komodo 

     https://www.youtube.com/watch?v=2U1DC-lSUfw  - Grand Canyon 

     https://www.youtube.com/watch?v=oqPDEJw0Mpo - Lemmenjok 

    

 

 

 

 

 

PŘÍRODOPIS 

PODMÍNKY ŽIVOTA 

b) BIOTICKÉ PODMÍNKY 

 - prostudovat text v učebnici včetně zelené lišty na str. 91 – 94 

 - stručné výpisky do sešitu 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ejvffI8tSEg
https://www.youtube.com/watch?v=061RwjShBnE
https://www.youtube.com/watch?v=BHqNWkkMzI0
https://www.youtube.com/watch?v=2U1DC-lSUfw
https://www.youtube.com/watch?v=oqPDEJw0Mpo

