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ČESKÝ JAZYK 

 Přečtěte si pozorně uvedenou žádost. - do sešitu slohu (nemusíte přepisovat původní text, ale  už 

přepište vaši opravenou žádost  +  vypracované úkoly) 

 

 Tomu řediteli, co tam chodí na základku náš Honza. 

 

 Ohledně toho propadnutí 

  

 Pane ředitel, 

 píšu vohledně toho, že náš Honza včera přišel dom a prej že jako propadne z matematiky a  aj 

prej ze fízyky. No tak sme se starým lekli, protože von kluk není jako blbej, jenom na to  učení kašle. 

 To má po tátovi, já sem si totiž dycky pohlídala, abych měla čtverky. Ale já vám tady  přísahám, na 

místě ať se propadnu, že ho ztřískám jako to žito a že se kluk teda učit bude!  No že dopadne jako ten 

můj, co enem dřepí u televize a čučí na fotbal. Já to ale taklejs  nenechám, aby kluk měl jen vosem tříd 

základky! 

 No tak sem vás chtěla hlavně poprosit, esli by jste si to jako s tím eště nerozmyslel. Škodnej 

 nebudete, to zas ne. 

 No tak zdavím, se uvidíme na tem rodičáku 

     Amálie Šmankotová, mámy Honzy Šmankoty ze sedmičky 

 

– pokud si s vypracováním úkolů nevíte rady, použijte učebnici pro zopakování žádosti (jak vypadá, co 

nesmí v žádosti chybět, co je naopak v žádosti nadbytečné) 

 

 a)Pochopili jste, o co žádá paní Šmankotová ve své žádosti?   

 b)Co uvedené žádosti chybí? Doplňte chybějící části (adresy osob a a instituce si můžete 

 vymyslet) 

 c)Přepište věc žádosti a vlastní žádost spisovnou češtinou a pravopisně správně 

 

  

MATEMATIKA   

Výpočet procentové části - středa 22. 4. 2020 

Zápis výpočet (přes přímou úměrnost), odpověď 

1. Město dostalo darem 700 000 Kč. Z toho vydalo 9 % na zdravotnictví. Kolik korun 
vydalo město z daru na zdravotnictví? [63 000 Kč] 

2. Kniha, jejíž původní cena byla 280 Kč, byla zlevněna o 20 %. Kolik korun stála kniha po 
zlevnění? [280 – 56 = 224 Kč] 

3. Při reorganizaci podniku bylo nutno propustit 8 % zaměstnanců z původního počtu 1 
450 pracovníků. Kolik pracovníků podnik propustil? [116 zaměstnanců] 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Please, click on this link and follow the tasks: 

  

 Past Simple Tense 

 

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

/Past_simple_tense_dc110kf 

 

Try to translate – if you aren't sure with vocabularies use your dictionary. 

 

At the end there is evaluation – click on the finish and you can see how you were successful. 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

UČ  68/ OBSERVE: zelený rámeček    

                                      zápis do sešitu: 

 

                                                            LA NÉGATION   +     PASSÉ COMPOSÉ 

                         zápor v passé composé 

 

                               J'ai joué.....                     Je n'ai joué pas.... 

                              Hrál/a  jsem....                  Nehrála jsem..... 

 

                              J'ai mangé                       Je n'ai mangé pas  

                             Jedla jsem                           Nejedla jsem 

 

  PS  46/5  uspořádej slova ve větách- do sešitu 

 

PŘÍRODOPIS 

Referát z přírodopisu je na tom o trochu lépe než dějepis. 13 z vás má referát v pořádku, 9 jej musí opravit 

a opět 6 z vás mi jej ještě neposlalo!!!!!!!!!!!!! 

Plod – uč. str. 85 – 86 

https://slideplayer.cz/slide/2840014/ 

  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_simple_tense_dc110kf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_simple_tense_dc110kf
https://slideplayer.cz/slide/2840014/


ZEMĚPIS 

1. Připomínám: 18.3. v sešitech školní cvičení, 20.3. na papíru zeměkoule s rovnoběžkami, 15.4 

dobrovolný úkol a přehledné zápisy v sešitech ke státům, které jsme zatím pomocí map a učebnice 

procestovali.  

2.  Nové učivo – (stále jsme na území západní Evropy) - FRANCIE 
                                   UČEBNICE STR.79-80    ATLAS  M 72 

Prostudujeme, zjistíme informace, zapíšeme přehledně do sešitu. 

Pokud někomu může pomoci následující  -  nabízím. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  A dále nabízím informaci o pěstování levandule ve Francii = (5 minut na zklidnění)!!!! 

https://edu.ceskatelevize.cz/francie-provence-a-levandule-5e441eb2d76ace2c451dddc9 

 

 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/francie-provence-a-levandule-5e441eb2d76ace2c451dddc9

