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ČESKÝ JAZYK - Literatura 

Zopakovat si minulou hodinu - co to je bajka, znaky bajky, znovu si oživit bajku přečtením ukázky 
"Zajíc a želva" 
Napsat do sešitu literatury svoji vlastní bajku- dodržet útvar bajky se všemi náležitostmi, může to být 
kratší text, ale smysluplný - budu kontrolovat 

  

MATEMATIKA - Nepřímá úměrnost (učebnice 195 - 197) 

výklad a způsoby řešení strana 196 

řeš pomocí trojčlenky (vzor b/196) úlohy 5/197, 6/197 a 7/197 

 

ANGLICKÝ JAZYK - Zopakovat a nezapisovat, v sešitě již máte: 

Zapsat znovu do sešitu slovní zásobu ohledně navigace, uvedu několik příkladů: 

Excuse me. How do I get to the river from here? 

Excuse me. Do you know the way to the railway station? 

Excesue me. Is there a hotel near here? 

 

Excuse me – je zdvořilostní a začínáme touto frází, pak pokračujeme v našem požadavku... 

 

Nové a zapsat si do gramatiky + práce se slovníkem, když si nejste jisti – nakresli obrázky dle instrukcí, 

kde to lze: 

Go straight on  nebo můžete použít Just keep going (=pořád pokračujte, jděte rovně) 

 

Go along here and turn left. (= jděte podél a pak zahněte doleva) The bookshop is opposite the Hotel 

Plaza. 

 

Turn right at the café, then left into Abbey Road, and the bank is on your right. 

 

Go along here and take the second turning on the left. 



 

It's the third turning on the right. There's a cinema on the corner. 

 

Poté do gramatiky cvičení: Complete the phrases: 

For example: 

Turn left or right. 

1.Take the second...................................                        5.Keep................................................... 

2.Thanks very..........................................                       6.Go straight.......................................... 

3.On the ….............................................                        7.Go along............................................. 

4.Excuse..................................................                       8.Do you know the................................... 

 

NĚMECKÝ JAZYK - Učebnice Wir neu 1, str. 119, cv. 10 - písemně do sešitu.  

 

PŘÍRODOPIS – přečíst uč. str. 75 – 76, zapsat do sešitu 

 



 

FYZIKA - Opakování – do sešitu  

Účinky gravitační síly Země na kapalinu  

Podle vzoru na straně 107 a podle příkladů v předchozím týdnu vypočítej tlakovou sílu v kapalině.  

Př 1: Vypočítej tlakovou sílu působící na dno nádrže naplněné kapalinou  

o hustotě 1100kg/m3  

S = 50 dm2  

h = 60cm  

ρ = 1100kg/m3  

g = N/kg  

F = ?N  

Př 2: Vypočítej tlakovou sílu působící na dno nádoby naplněné glycerolem.  

S = 1000cm2  

h = 0,2m  

Kapalina je glycerol – hustotu najdeš v tabulkách  

F = ?N  

2) Nová látka  

Přečti si stranu 110 v učebnici a napiš do sešitu  

a) Zapiš do sešitu nadpis kapitoly a odpovědi na otázku 113/O1a,b  

b) Zjisti a zapiš do sešitu, co znamená slovo hydrostatický.  


