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ČESKÝ  JAZYK 

Čítanka str. 179 – 181 – dnes si přečti ukázku z knihy Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky. Možná ji 

znáš. Možná znáš volné pokračování tohoto příběhu – knihu Pán prstenů. Najdi odpovědi na tyto 

otázky: 

1. Před kým varoval cestovatele Medděd? 

2. Jak se jmenoval čaroděj? 

3. Kdo ještě cestoval s hobitem a čarodějem? 

4. Jak se celým jménem jmenoval hobit z tohoto příběhu? 

5. Jak si představuješ hobita? 

MATEMATIKA 

Shrnutí a opakování učiva – slovní úlohy 
195/14 
197/25,26,27 
  

ANGLICKÝ  JAZYK 

Skupina M. Němcové – pracovní sešit str. 55/ cv. 4 – doplň do textu tvary going to, cv. 5– 

vytvořotázky za pomoci going to a podle tabulky napiš správnou odpověď, cv. 6 – napiš podle sebe, 

co ty a tvé přátele plánujete 

Skupina Y. Paštové - Opakování stupňování přídavných jmen v učebnici na str. 66 vypracuj cv. 1. 

ZEMĚPIS 

Nemáte učebnici Zeměpis světadílů. Text si opisujte z webu a pracujte si s atlasem světa.  

Do sešitu: 

Světadíly a oceány Země 

6 světadílů: 

Evropa + Asie tvoří dohromady jeden celek nazývaný EURASIE. Další jsou – Afrika, Amerika, 

Austrálie, Antarktida 

4 oceány:Tichý, Atlantský, Indický a Severní ledový 

- Největší a nejstarší je Tichý oceán 

- Atlantský je důležitou hospodářskou spojnicí mezi Evropou a Severní Amerikou 



- Indický je nejteplejší, kolem rovníku a severně od rovníku jeho vody ovlivňují 

MONZUNY 

Části oceánů, které vnikají do pevniny nebo jsou oddělené od oceánu řetězem ostrovů, se 

nazývají MOŘE (největší je Filipínské, nejmenší je Marmarské). 

Moře: 

a) Okrajová – jsou oddělená souší od volného oceánu jen nedokonale (např. Korálové, 

Japonské, Severní) 

b) Vnitřní  - jsou téměř úplně obklopena souší a s oceánem jsou spojena průlivy.  

Výsostné vody – pobřežní vody se často považují za součást státního území přímořské země. 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

GutenTag! 

Dnes pokračujeme v procvičování 4. lekce v pracovním sešitě: 

Str. 48, cvičení 1, 2 

Poslech: 

https://learngerman.dw.com/de/woher-kommst-du/l-40368715 

 

RUSKÝ JAZYK 

6.lekce – Celkové opakování 

 

1. Učebnice str. 63/8A – prohlédněte si fotorafie dívky a chlapce, napište  do 
sešitu jejich krátký popis na základě informací v rámečku. Jméno a další údaje 
si můžete vymyslet. 

2. Písanka – str. 52 + ½ str. 53 (ke cvičení 10) 
3. Video – www.youtube.com - „Volk i semero kozlat“ (Vlk a sedm kůzlátek) 
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