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ČESKÝ  JAZYK 

81/14 opsat do sešitu 

80/13 

  

MATEMATIKA   

Počet řešení 
149/3 EÚ, zkoušky! 
 
CHEMIE 

Procvičování vzorců 
Urči vzorec sloučeniny: 
① chlorid manganičitý 
② oxid jodistý 
③ jodid platnatý 
④ oxid křemičitý 
⑤ sulfid draselný 
⑥oxid hořečnatý 
⑦ bromid tellurový 
⑧ sulfid barnatý 
⑨ oxid  fosforečný 
⑩ fluorid selenitý 
  
Urči název sloučeniny: 
① ZnS 
② Mn2O3 
③ SnBr4 
④ Al2S3 
⑤ FeCl2 
⑥ TeO3 
⑦ Cu2S 
⑧ CO2 



⑨ ClO 
⑩ AgI 
 
ZEMĚPIS 

*Opakování – orientace na mapách ČR ( fyzická, administrativní, průmysl, 
památky, ochrana přírody) – Středočeský a Jihočeský kraj (příští hodinu 
přidáme další kraje) :))) 
Podle barevné mapky v učebnici na str.74 najděte všechna větší města (bývalá 
okresní) Středočeského kraje 
Procvičujte na mapách: Berounka, Sázava, Vltava, Labe, Jizera, CHKO Český 
kras, CHKO Křivoklátsko, CHKO Kokořínsko, Karlštejn, Konopiště, větší města 
Jihočeského kraje, Třeboňská a Českobudějovická pánev, Rožmberk, Bezdrev,  
Šumava, Boubínský prales, Novohradské hory, Žofínský prales, Lipno, Lužnice, 
Otava, Temelín (atl.str.23), Hluboká nad Vltavou,  Slavonice, Prachatice, 
Holašovice 
*S pomocí map určete, které památky Středočeského a Jihočeského kraje jsou 
na seznamu UNESCO (atl.str.26) a které jsou zařazeny do mezinárodních 
biosférických rezervací (atl.str.13) 
 
Učebnice str. 81 
*Karlovarský kraj 
*Při pročítání textu v učebnici narazíte na spoustu pojmů, které už znáte. 
Zároveň pracujte s mapami (i mapky Vodní zdroje atl.str.11 a nerost.suroviny 
uč.str.15). 
Prohlédněte si prezentaci a zapište si přehledný výpisek. 
 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/8
8125 

 
CIZÍ JAZYKY: 

 Sledujte sekci Online výuka jazyků na webu školy, najdete zde termíny i 

odkazy na online hodiny angličtiny, francouzštiny, němčiny i ruštiny. 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

 

GutenTag! 

1. Pokračuj v učení slovíček 3. lekce str. 44 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/88125
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/88125


2. Učebnice str. 31, cvičení 5 – cvičení napsat do sešitu 

 - přečti si začátek rozhovoru ve cv. 2 a do cvičení 5 doplňuj slovesa legen, 

stellen, …(sloveso vyjadřující pohyb), které stojí s předložkami + 4. pádem. 

Příklad: Stefan stelltdieBücherauf dem Regal. (Wohin? Kam? = předložka se pojí 

se 4. pádem)  

3. Super EasyGerman 45 - Fruits/ Schauteuchdas Video 

undbeantwortetdieFragen:  

https://www.youtube.com/watch?v=N9iYnpvkOcA 

 1. WiefindetKelseydie Kiwi? 2. Wasmag Janusz besonders? 

SendetmirdieAntworten: 

 

RUSKÝ  JAZYK (p.uč. Máchová) 

18.lekce – celkové opakování 

1. Učebnice str. 68/11 – opakování názvů budov ve městě 
2. Pracovní sešit str. 80/8 – doplňovací cvičení (opakování názvů národností 

a jazyků) 
3. Online cvičení – www.jazykynanetu.cz/rustina-on-line 

            Zeměpisné názvy 

 

RUSKÝ  JAZYK (p.uč.Jurečková) 

Pracovní sešity str. 67/19A 
                                    68/19B, 20A, 
                                   69/20B 
  
FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

V pracovním sešitě na s. 28 udělej cv. 4- vyhledej příčestí minulá v tabulce a 

zkus je použít ve větách i s frázemi z nápovědy. 

Na webu https://www.liveworksheets.com/ii325427aj vypracuj online cvičení, 

klasicky mi pošli výsledky emailem. Ve cvičení si procvičíš všechny tvary 

osobních samostatných zájmen, která najdeš v učebnici na s. 38 v tabulce les 

pronoms toniques. 

https://www.youtube.com/watch?v=N9iYnpvkOcA
http://www.jazykynanetu.cz/rustina-on-line
https://www.liveworksheets.com/ii325427aj

