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ČESKÝ  JAZYK 

  

Milí deváťáci, 

Děkuji těm, kteří se minulou středu přihlásili, nebylo nás mnoho, ale ráda jsem vás zase viděla. Pokud 

potřebujete něco ohledně češtiny/přijímacích zkoušek prodiskutovat, nabízím konzultaci zítra, tj. 6.5. 

od 10:00, snad už bez technických komplikací. Přihlašovací údaje: 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/79276130606?pwd=NkNrbisvSlBXMExGZExySEh2RDNDUT09 

 

Meeting ID: 792 7613 0606 

Password: 6jgZJE 

Těším se zítra na viděnou! J. Kroutilová 

 

PRAVOPIS – SOUHRNNÉ PROCVIČOVÁNÍ 

Posílám cvičení na souhrnné procvičování pravopisu, oprava bude ve čtvrtek. 

 doplňte chybějící písmena: 

Na stol__  položíme váz__  s kopretinam__ . Na některých mez__ ch lidé vysázel__  topol__  jako 

větrolam__ . Mez__  v__ těz__  skupin byl__  i naše dva klub__ . Automobil__  jel__ ze Zbraslav__  do  

Opav__ . Čapkov__  rodiče žil__  v Mal__ ch Svatoňovicích. Nad rozsáhl__  m__  dubov__ m__  les__  

se rozléhal pronikav__ orl__  křik.  

Těžká  __ kouška, __ lepím krabičku, maliny __ červenaly ,__ působil nám bolest, __ pustlé pole,  

velitel  

__ jednal pořádek, cesta se tam __ užuje, __ kraťte si cestu, __ hlédl z okna dolů, dítě __ vrhlo   hrnek 

mléka, problém mě __ užuje, __ pínající se koně, v tom se_ _ hodneme, choď __ přímeně. 

Doléhal__   na ni starosti. Míčky doletěl__  až k n__ . Jakmile j__  uviděl, zamiloval se do n__ . Rodiče 

j__  velmi děkoval__  za záchranu s__na. Obl__b__l__ si naš__  českou kuchyni. O vaš__ babičce jsem 

už sl__šel.        

 Největší město v /j/__ižních /č/__echách jsou /č/__eské  /b/__udějovice. Podnebí na /s/__everu 

/s/__polkové /r/__epubliky /n/__ěmecko je ovlivňováno /a/__tlantským /o/__ceánem. Milan se 

přestěhoval z /u/__lice /m/__íru do /u/__lice /n/__a  /p/__říkopech. Symfonii /z/__  /n/__ového  



/s/__věta složil Dvořák v /a/__merice. Žádost jsem podal na /m/__ěstský  /ú/__řad v /k/__ostelci  

/n/__ad  /č/__ernými  /l/__esy. 

 

Sti__ ý les, kroca__ í hudrování, hlině__ á nádoba, potrestaný vi__ ík, rozkvetlá vi__ ice, slu__  ý den,  

oke__  í tabulka, vzděla__ í lidé, vyuče__ ý kame__ ík, ra__ é brambory, on je nevi__ en, kame__é 

zábradlí, vi__ á réva, , černá havra__ í křídla, jarní rovnode__ ost, babi__ ina zahrada, psát si de__ ík, 

rame__ í kloub. 

Tvářil se tajem__ , náhlé setm__ ní, mylná dom__ nka, dorozum__ l se česky, zatem__ní oken,  

špatné uzem__ní, budeme rozum__jší, zbytečné nedorozum__ ní, ob__vitel ostrova, v__zd do 

garáže, sluchový v__m, matčino ob__tí, ob__toval život, ob__mný balík, ob__dnaný ob__d. 

Zemědělské dru__tvo, ro__áhlá rezervace, francou__ký tenista, mě__ý chléb, ru__ký jazyk, skvělé 

vítě__tví, dě__ký kočárek, nesmírné boha__tví, brandý__ký občan, voda se ro__tříkla. 

 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Šulová) 

Upozorňuji, že ten, kdo mi neposílá zadanou práci formou emailu a neplní online 
cvičení, toho nebudu mít jak hodnotit na konci roku a tudíž nebude mít uzavřenou 
známku z anglického jazyka. 

Nastuduj v pracovním sešitě slovní zásobu 5. lekce C Buying a ticket, D The sale of 
the century 

Vypracuj online cvičení, které se týká porozumění letence: 

https://www.liveworksheets.com/me36424ok 

výsledky pošli: Email to my teacher sulova.perina@seznam.cz 

 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Mrázová) 

řešení překladu 

1. My aunt lives in Australia. 

2. She is a teachet and she works in a small primary school in Melbourne. 

3. She teaches there from Monday to Friday and she loves her work. 



4. The children in her class like her too. 

5. She often tells them stories about her life in England. 

6. After school my aunt goes to the town and does the shopping. 

7. Sometimes she also visits the library and borrows a good book or sits in a café 
with her friends. 

8. Every weekend she tries to see a new film in the cinema with my uncle. 

9. They like French films (the) most/best. 

10. They understand French well and my uncle speaks Italian too. 

Žena s dítětem cestuje vlakem, přijde k ní muž a řekne: „To je nejošklivější dítě, 
které jsem kdy viděl.“ Ženu to velmi rozčílilo. „Co se stalo?“ zeptal se průvodčí. 
“Ale, támhletem pán mě rozčílil“, odpověděla paní. „Tak tady tak neseďte, běžte 
za ním a řekněte mu, co si o něm myslíte,“poradil jí průvodčí. „Já vám zatím tu 
opici podržím.“ 

Učebnice str. 66/1 – doplň Passives voice v přítomném, minulém, budoucím a 
předpřítomném čase do všech 4 částí. 

Zopakuj si Relative clauses 
nahttps://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Langua
ge_(ESL) 

 

MATEMATIKA   

SCIO testy:  

 Mnohoúhelníky, obvod a obsah, lichoběžník – 01 

 Mocniny a odmocniny – 02 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Tenglerová ) 

1. Pracovní list: procvičení modálních sloves 



https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Modal

verben/Modalit%C3%A4tsverben*_m%C3%B6gen,_k%C3%B6nnen,_m%C3%BCssen_jl34779

vc 

Vyplněný list pošlete na adresu: tenglerova.perina@seznam.cz 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Novotná ) 

1. Easy German 142 - Most beautiful places in Germany 

https://www.youtube.com/watch?v=1CDsehCwnFk 

- ein bisschen Geographie :)) 

2. Řešení úkolu z učebnice str.90/ 12:  SCIO testy: Lomené výrazy – 03   

     1. gestreift, gestreifte     

     2. gepunktet, gepunkteten    

     3. gefärbt, gefärbte     

     4. abgetragen, abgetragenes    

     5. altmodisch, altmodische 

3. Učebnice str. 91/ Verstehst du dich gut mit deinen Eltern? 

 - přečtěte si rozhovor, připomeňte si slovní zásobu, vypracujte 91/ 2 do šk.s. 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Veselková ) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=JssonCpUy8s&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXf

Wa3wC&index=21 

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

nehmen) 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Hellerová ) 

přečíst si text na stránce učebnice – 26/14a) i b) - odsouhlasit výroky – zda 
platí/neplatí? a ve cvičení b) doplnit načaté věty 

Klíč k řešení cvičení: učebnice: 28/17 

· für 

· bei 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Modalverben/Modalit%C3%A4tsverben*_m%C3%B6gen,_k%C3%B6nnen,_m%C3%BCssen_jl34779vc
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Modalverben/Modalit%C3%A4tsverben*_m%C3%B6gen,_k%C3%B6nnen,_m%C3%BCssen_jl34779vc
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Modalverben/Modalit%C3%A4tsverben*_m%C3%B6gen,_k%C3%B6nnen,_m%C3%BCssen_jl34779vc
https://www.youtube.com/watch?v=1CDsehCwnFk
https://www.youtube.com/watch?v=JssonCpUy8s&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=JssonCpUy8s&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=21


· beim 

· mit 

· in 

· im 

· am 

· mit 

RUSKÝ  JAZYK 

Učebnáce str. 81/10a) – doplň koncovky 7. pádu a doplň věty pod tabulkami. Můžeš ofotit a 
poslat mi ke kontrole na mail jureckova.perina@seznam.cz 
  

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Dnes máte za úkol dojít si do školy na vrátnici  pro učebnici Extra 3, můžete si ji vyzvednout 

kterýkoliv všední den od 8  do 13 hodin, je tam pro vás připravená.  

 

Kdo mi ještě neposlal kopie opakování 6. lekce ke kontrole, učiní tak. 

 

Pozor zítra proběhne výuka online přes web zoom.us, tomu kdo mi  posílá úkoly na email a 

díky  tomu na něj mám kontakt, jsem  poslala pozvánku do emailu, jinak se můžete přihlásit 

přes tento  link:  

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/74847443826?pwd=b2d2blh4ZFgySE5NUlFpLzVweG9Wdz09 

nebo  můžete jít na web https://zoom.us/join  a zadat následující údaje: 

Meeting ID: 748 4744 3826 

Password: 8XSK3b 

Nezapomeňte,zítra to je  ve středu 6.5. 9:00-9:30 

Jiný úkol z FJ zítra nebude,pouze online výuka, proto pokud máte možnost, přihlaste se v 

9.00 

 

mailto:jureckova.perina@seznam.cz
https://us04web.zoom.us/j/74847443826?pwd=b2d2blh4ZFgySE5NUlFpLzVweG9Wdz09
https://zoom.us/join

