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ČESKÝ  JAZYK  (MLUVNICE)  

I. Kontrola z minulé hodiny 

1. uč. str. 81/cv. 10, 11 (do sešitu) 

NE (se krátily); NE (k cíli); NE (pro Jirkovy sourozence); NE (hejna se snášela); ANO; 

NE (vyviklat) 

Ze žákovských knížek: 

a) neodpověděl, nepřiměřenou, měření, měřící,  

b) odpovědi, vyměňuje si 

c) rozumějte, věci, v dospělosti, průměrný dospělý jedinec během, vědomosti, o stavbě 

Přívlastek těsný a volný 

1.Řidič nedodržující dopravní předpisy je nebezpečný všem účastníkům silničního 

provozu.  

2. Když jsem přišel domů, zastihl jsem jen tatínka, sledujícího na televizní obrazovce 

utkání Slavie se Spartou, a Pajdu, ležícího u tatínkových nohou. 3. Smetanova opera 

Libuše, provedená poprvé 11.6. 1881, je dílo mimořádného národního a uměleckého 

významu. 4. Bylo chladno a koupal se jen jediný člověk, celý zkřehlý zimou. 5. Trojúhelník 

je část roviny ohraničená třemi úsečkami. 6. Bitva na Bílé hoře, svedená 8. listopadu 1620, 

měla za následek téměř třistaletou porobu našeho národa. 7. Lidé nosící bílou hůl potřebují 

naši pomoc zejména při přechodu přes ulici.  

 

II. Nové zadání 

1. uč. str. 81/cv. 12 

2. Větné rozbory 

Graficky označte a určete jednotlivé větné členy: 

Probranému učivu žáci dobře rozuměli.  

Petr doplaval do cíle třetí.  

V bratrově objetí zapomněla Milena na všechny starosti.  

 

3. Rozlište přívlastky těsné a volné, doplňte čárky. 

1. Všechny chaty postavené v blízkosti Berounky byly při jarní povodni zaplaveny vodou. 2. 

Kopí patřící údajně svatému Václavovi zmizelo ze svatovítské klenotnice již v polovině 14. 

století. 3. Postavy bohů a hrdinů vymalované na řeckých vázách v 5. a 4. století před Kr. 



bojují kopím nebo dýkou. 4. Uprostřed návsi byl jen ubohý kachní rybníček porostlý zeleným 

žabincem. 5. V zahradě stál velký dům zařízený s veškerým pohodlím. 6. Meče pocházející 

z poslední čtvrtiny 11. století měly širokou čepel. 7. Národní muzeum největší a nejstarší 

v České republice bylo založeno v roce 1818. 8. Od starověku bylo vysloveno mnoho názorů 

týkajících se hmoty. 9. Procesy probíhající v lidském těle jsou řízeny látkami se složitou 

chemickou strukturou. 

MATEMATIKA     Matematické minimum   PS  strana 234 

 

ANGLICKÝ  JAZYK   Paštová:  prac. seš. str 41 cv 6 - podle formálního dopisu, který 

máš v sešitu oprav chyby a napiš tužkou správné věty. 

        Mrázová: PS str. 45/4 doplň dialog správnou formou pasiva (pozor na slovesný 

čas - je tam minulý, předpřítomný a budoucí) 
 Nauč se slovíčka 5 culture  

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

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

https://www.youtube.com/watch?v=7JW9RwPKni4&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC

&index=6 

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

3. CVIČENÍ 11 (doplnit tabulku, nalepit nebo opsat do sešitu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUSKÝ  JAZYK      5.lekce – Kosmonautika 

 

1. Nová slovíčka – PS str. 53  

2. Učebnice – str. 73 – prohlédněte si obrázky a přečtěte popis  

3. Jak se jmenoval 1.kosmonaut (celým jménem) a v jakém roce vyletěl do vesmíru? 

https://www.youtube.com/watch?v=7JW9RwPKni4&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=7JW9RwPKni4&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=6


4. Oslovení v ruských dopisech - učebnice str. 75 

5. PS – 46/2, 47/3 

 

Francouzský  JAZYK 

1) na Youtube shlédnout video  Do French people shower? | Easy French 

91  https://www.youtube.com/watch?v=km2Pq_bSOEU 

klišé, která se říkají o Francouzích, zkuste si zapsat pár těch nejčastějších, která  najdete ve videu, 

zkuste vymyslet 3 klišé která o Francouzích znáte vy a přidejte 3 klišé, která se říkají o Češích 

 

 

DĚJEPIS     Dějepis České země za druhé světové války, opsat slidy: 18-19 

(veškeré materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 9. 

ročník)  zhlédnout na youtube.cz dokument:  Heydrich – Transport z ráje 
https://www.youtube.com/watch?v=ECzagnyJiOE&list=PLtIJOZ2wAJ7HLlLgbiA_hHjSs1JuYCrrH&index

=28 

 

 

ZEMĚPIS 

Opakování – vyhledávání v atlasu 

Evropa 

1. Pomocí mapy a přílohy si vypište všechny státy Evropy (je jich 47)a k nim vždy zapište 

hlavní město a rozlohu v kilometrech čtverečních. 

2.   Vypište 5 nejmenších států Evropy – vzestupně od nejmenšího k největšímu v rámci 

vámi uvedených pěti států. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=km2Pq_bSOEU
mailto:dejepis.perina@seznam.cz
https://www.youtube.com/watch?v=ECzagnyJiOE&list=PLtIJOZ2wAJ7HLlLgbiA_hHjSs1JuYCrrH&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=ECzagnyJiOE&list=PLtIJOZ2wAJ7HLlLgbiA_hHjSs1JuYCrrH&index=28

