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ČESKÝ  JAZYK 

 

Český jazyk (literatura) – úterý 17. 3. 2020 

 

Ivan Olbracht 

1. Zápis do sešitu 

Ivan Olbracht (1882 – 1952, vl. jménem Kamil Zeman) byl významný spisovatel a 

novinář první poloviny 20. století. Jeho literární tvorba vyvrcholila prózami s náměty 

z Podkarpatské Rusi, z nichž nejznámější je baladický román Nikola Šuhaj loupežník (byl 

úspěšně zfilmován a převeden rovněž do podoby divadelního a filmového muzikálu). 

V posledním tvůrčím období se I. Olbracht věnoval převážně tvorbě pro děti (O mudrci 

Bidpajovi a jeho zvířátkách, Ze starých letopisů, Biblické příběhy). 

Prezentaci budou mít po návratu do školy připravenou: 

V. Foltýnová – K. Čapek (život, dílo, podrobněji Bílá nemoc), J. Čapek 

P. Hýblová – I. Olbracht (život, dílo, Nikola Šuhaj loupežník – muzikál Balada pro banditu) 
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ANGLICKÝ  JAZYK 

Mrázová: Úterý  17/3 - PS  str. 44/2 doplnit písmena k otázkám, potom 

odpovědět za sebe (na volné linky) cv. 3 - zakroužkovat správnou předložku 

V případě nejasnosti v pasivu - YouTube: Active and Passive voice rules and 

useful examples 

Všechna zadaná cvičení z učebnice budou napsaná v sešitě !!! 

Paštová: PS str. 38/ cv. 3,4   

 

 



NĚMECKÝ  JAZYK 

1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz) 

https://www.youtube.com/watch?v=vPUCTP_SQ9Q&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3w

C 

2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam a perfekt – po sloveso schreiben) 

3. PŘEKLAD VĚT (vytisknout nebo přepsat do školního sešitu) 

-posílám i odkaz na dobrý slovník v případě potřeby 

https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky 

1. Sedím na židli a dívám se na televizi. 

2. Musím dnes navštívit babičku. 

3. Co jsi nakoupil v obchodě?   

4. Kolik je hodin? 

5. V kolik hodin jsi přišel včera večer? 

6. Špatně jsme slyšeli. 

7. Co to děláš? 

8. Nerozuměla jsem ti. 

9. Dnes je pátek. 

10. Slyšel jsi to? 

11. Včera jsem dobře opravil auto. 

12. Jsem velmi spokojený. 

 

RUSKÝ  JAZYK    1) Počasí, předpověď počasí – učebnice str. 66/16 

2) Učebnice str. 66 – žlutá tabulka - přepsat do sešitu 

3) Prac.sešit - str. 39/12 - doplnit podle mapy 

 

Francouzský  JAZYK 

učebnice s. 80 cv 5a, slovní zásoba unité 6 Entraine-toi (příloha PS s. 29) 

PS. 55/4 

 

ŘÍRODOPIS 

OPAKOVÁNÍ – GEOLOGICKÉ DĚJE 

- žáci vytvoří plakát na téma „Geologické děje“ (mohou si vybrat 1 děj, více, rozdělení 

geologických dějů – je na žácích, jak dané téma zpracují) 

- čtvrtka velikosti A3 nebo A4 (pokud doma nemají, stačí papír) 

- mohou čerpat z učebnice, internetu, vlastních znalostí, fantazie… 

- žáci mohou kreslit, lepit, popisovat… 

Hotové plakáty si od žáků vyberu, až se setkáme ve škole. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vPUCTP_SQ9Q&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC
https://www.youtube.com/watch?v=vPUCTP_SQ9Q&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC
https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky


 

CHEMIE 

1) OPAKOVÁNÍ – UHLOVODÍKY 

- uč. str. 36/3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15 

→ vypracovat písemně do sešitu 

  

2) OPAKOVÁNÍ – ALKOHOLY 

- uč. str. 42/2, 3, 4, 5, 6 

→ vypracovat písemně do sešitu 
Prosím, aby se žáci pečlivě věnovali zadaným úkolům. Po návratu do školy budou 

v sešitech zadané úkoly vypracované 
 

 

 


