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ČESKÝ  JAZYK 

1. Věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá – zapište jako nadpis do sešitu + datum + zadání: 
2. uč. s. 63 – zopakovat pravidla – viz rámeček (kdo ho nemá v sešitu, opíše si) 
3. uč. s. 63, cv. 1 – Vypište všechna souvětí (nápověda: 4) z textu a určete, která věta v 
souvětí je hlavní (H) a vedlejší (V), řídící (Ř) a závislá (Z) 4. Procvičujte pravopis: 
www.mojecestina.cz -> Velká písmena -> Velká písmena a názvy obcí (1, 2, 3) 
(Mojecestina.cz nabízí i vysvětlení, stačí „najet“ myší na chybnou odpověď) 

 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Šulová) 

v pracovním sešitě  str. 71 nastudovat kapitolu 4.2 Phrasal verbs + udělat zápis do sešitu 
uč. s. 48 cv. 1a, c, 2 do sešitu 
PS s. 41/3, 4 

 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Mrázová) 

učebnice str. 57/cv 5 do sešitu 

                         57/4 napsat po 3 větách v pasivu v předepsaných časech 

v případě nejasnosti v pasivu - YouTube: Active and Passive voice rules and useful examples 

Všechna zadaná cvičení z učebnice budou v sešitě !!! – týká se všech dnů 

MATEMATIKA   

Konstrukční úlohy  

 Pracovní sešit  - 2. díl  strana  173  A – 1. , A – 2.  

                            Strana  174  A – 3. 

Oprava zadání ze 16. 3. PS III. díl- str. 115/ A-8, A-9 – dodělejte nyní. 

Výsledky úkolů z minulého týdne: 

Str. 111 – A-1 Setkají se za 1, 25 hodiny a cyklista urazí 15 km. 

Str. 112 – A-2 OA dohoní NA v 9h 15 min ve vzdálenosti 15 km. 

Str. 112 – A-3  Potkají se v 8 h 45 min. 

Str. 113 – A-4  Letiště jsou vzdálena 3 475 km. 



Str. 113 – A-5  Stanice jsou ve vzdálenosti 268,75 km. 

Str. 114 – A-6  Motorový člun jel rychlostí 22,4 km/h. 

Str. 114 – A-7  OA jelo průměrnou rychlostí 57,6 km/h.Motorový člun jel rychlostí 22,4 km/h. 

 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Tenglerová ) 

Yotube: 
extra deutsch episode 1 
Antwortest du: 
Wer hat Anna und Sascha besucht? 
Wer ist Sam ? Was hat Sam gesagt? ( Napiš o Samovi nejméně 7 vět.) 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Novotná ) 

1. www.klett.cz - Němčina - Online cvičení - Němčina - Výběr učebnice: WIR 3 - Výběr 
kapitoly: 26. Wie war es damals? 
Vygenerujte si všechny typy cvičení, nezapomeňte na vyhodnocení! 
2. Google - Extra Deutsch 1, zapište: Worum geht es?/ Was ist passiert? 5-7 Sätze. Práci mi 
pošlete na výše uvedený e-mail do středy večer. 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Veselková ) 

1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz) 
https://www.youtube.com/watch?v=vPUCTP_SQ9Q&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEe
XfWa3wC 
2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam a perfekt – po sloveso schreiben) 
3. PŘEKLAD VĚT (vytisknout nebo přepsat do školního sešitu) 
-posílám i odkaz na dobrý slovník v případě potřeby https://slovniky.lingea.cz/nemecko-
cesky 
1. Sedím na židli a dívám se na televizi. 
2. Musím dnes navštívit babičku. 
3. Co jsi nakoupil v obchodě? 
4. Kolik je hodin? 
5. V kolik hodin jsi přišel včera večer? 
6. Špatně jsme slyšeli. 
7. Co to děláš? 
8. Nerozuměla jsem ti. 
9. Dnes je pátek. 
10. Slyšel jsi to? 
11. Včera jsem dobře opravil auto. 
12. Jsem velmi spokojený. 

 



NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Hellerová ) 

opakování perfekta – popište svůj včerejší celý den do sešitu 

RUSKÝ  JAZYK 

Uč. str. 67/20a) – přečti si pranostiky a máte-li vy nebo někdo z příbuzenstva psa nebo kočku, 
napište do šk. sešitu část b). Pokud ne, vymyslete si to a napište to stejně. J 
cv. 67/21a) – přečíst 
(nezapomínáme si všímat rozdílu ve větách podmínkových a předmětných!!!) 
Do škol. sešitů učebnice68/21b) – písemně + žlutá tabulka str.68 – opsat 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

učebnice s. 80 cv 5a, b, d- napiš odpovědi do sešitu (neporovnávej s kamarádem), s. 81/2, 3 
slovní zásoba unité 6 Entraine-toi (příloha PS s. 29) 
PS. 55/4 

 


