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ČESKÝ  JAZYK (MLUVNICE)  

 

I. Kontrola zadání ze dne 27. 4. (sciodat) 

Mluvnice - věty vedlejší, spojovací výrazy (1. pokus) 

Chválím vás všechny, kteří jste zadání splnili: V. Béza, J. Kocián, L. Majer, M. Moravec, 

A. Pop, T. Titl, N. Berchak, L. Blihárová, P. Hýblová, N. Míková, A. Restori, K. Svobodová 

Nejlepšího výsledku dosáhl L. Procházka. 

Doufám, že ti, kteří ještě test nestihli vyplnit (O. Dubský, F. Kvapil, M. Pomykáček,  

P. Temertzidis, A. Coubalová, B. Fliegerová, V. Foltýnová, K. Kalabisová, H. Kalná,  

R. Mašková, J. Švorcová), tak učiní v nejbližších dnech.  

- řešení testu jsem kontrolovala v úterý 28. 4. a v pátek 1. 5. v 17 hod. 

Splnění budu nadále kontrolovat. 

II. Kontrola zadání ze dne 4. 5. 

uč. str. 72/cv. 2 a) slova, ve kterých jsou chyby, vypište do sešitu a barevně opravu označte 

     b) c) d) také do sešitu 

a) potravy, před, Původ, loví, Obratnými, vlastně, spořádají, v blízkosti, nachází, úkrytu, 

vzteklá, nemění 

čárky ve větě: …v pobřežním bahně, a když… …bez mytí, co najdou.  

b) probírat látku; probírat se něčím (hledat) 

 

 

 

 



 

d) …jsou ale (9) vzteklá….  ….jde, ale (8) jak… 

III. Nové zadání 

1. Doplň vynechaná písmena a interpunkci (písemně do sešitu). 

 Karel Čapek nejraději pob__val ve __trži (Strži – strži). Karlu Čapkov__ se __trž i 

okolí na první pohled zalíb__l__. Úprav__ __pustlého domu __působil__ spisovatel__ nejen 

mnoho starostí, ale i radostí. Neb__la to ovšem léta o__počinku, nýbrž léta vrcholného úsilí 

uměleckého. Ve __tržském prostředí se zrodil__ díla která odvážně krit__zují naši společnost 

za to že nedokáže z__čtovat s fašismem. Tato díla význam___ přispívala k uvědom___ní 

národa v osudových chvíl__ch republiky. Dnes je ve __trži v__stavka která připomíná 

__apkov__ osudy i jeho v__znam. 

 

2. uč. str. 74  - přečti a do sešitu zapiš téma Řeč přímá  (opiš z učebnice) 

Pokračuj v zápisu: 

Uvozovky píšeme vždy až za znaménkem za větou (za tečkou, čárkou, otazníkem, 

vykřičníkem). 

Řeč přímá nemusí být vždy spojena s větou uvozovací. Kde je ze souvislosti zřejmé, kdo 

mluví, uvozovací věta nebývá. („Psali jste s tátou odpoledne?“ „Nebylo co.“ „Ale jsi večer 

doma?“) 

 
Poznámka: Věta uvozovací s řečí přímou netvoří souvětí. 
 

Zapamatuj si: 

 kde píšeme tečku, čárku, otazník, vykřičník, uvozovky nahoře/dole, 

 kde píšeme velké a malé počáteční písmeno. 

 

3. uč. str. 74/cv. 2 (pís. do seš.) 

4. uč. str. 75/ cv. 3 (pís. do seš.) 

 

  

MATEMATIKA      PS str. 225  A -18  

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

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

https://www.youtube.com/watch?v=KHI2ZaVUbL8&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC

&index=22 

https://www.youtube.com/watch?v=KHI2ZaVUbL8&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=KHI2ZaVUbL8&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=22


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

3. ŠKOLNÍ SEŠIT (vypiš pouze präteritum následujících sloves do školního sešitu) 

spát, vzít, spadnout, jít, zůstat, viset, mít, vyhrát, dostat, 
 

RUSKÝ  JAZYK         6.lekce – bydlení 

Počítání poschodí v Rusku – opakování (viz učebnice str. 99) 

Dialog: „Na kakom etaže ty živjoš?“ (V jakém patře bydlíš?) - učebnice str. 100/13 – čtení s 

porozuměním 

Pracovní sešit str.58/8 – tázací zájmena – doplňovací cvičení 

9.května se v Rusku slaví Den vítězství - „Děň pobědy“ (u nás – 8.května). Přečtěte si 

informace o tomto významném svátku (viz příloha). 

Doporučená videa na www.youtube.cz: 

 Moskva – Den vítězství 2015 

 Russia´s Victory Day Parade 2019 

 Děň pobědy – Alexandrovci (poslech písně)

http://www.youtube.cz/


 

                                  DEN VÍTĚZSTVÍ – 9.KVĚTNA 

 

 

Den vítězství (rusky  День Победы -  Děň Pobědy) je státní svátek slavený 

v Rusku a některých dalších zemích. Byl poprvé stanoven nejvyšším 

velitelem Rudé armády Josifem Vissarionovičem Stalinem na  9. květen  na 

počest ukončení druhé světové války v Evropě (8. května). Po 

nástupu komunismu v střední a východní Evropě byl oslavován, a byl stanoven 

státním svátkem. Jsou po něm pojmenovány mnohé ulice a sídliště. 

Akt bezpodmínečné kapitulace německých vojsk do rukou všech spojenců, včetně 

SSSR, byl původně podepsán 7. května 1945 v Remeši. SSSR nicméně trval na 

opětovném opakování aktu v Berlíně. Německé velení podepsalo 

bezpodmínečnou kapitulaci krátce před půlnocí 8. května 1945. V té době byl na 

území hlavního města SSSR v Moskvě již jiný den – 9. květen. Tato skutečnost je 

příčinou rozdílného data oslav konce války. V socialistickém Československu 

byl 9. květen současně slaven jako den příjezdu Rudé armády do Prahy – 

dokončení osvobození Československa. 

V minulosti byl svátek slaven v Sovětském svazu a východním bloku, dnes se slaví ve 

většině postsovětských republik a Izraeli. Baltské státy, stejně jako Česko, posunuly 

datum zpět na 8. května. Polsko tuto změnu provedlo až v dubnu 2015.  

Každoročně se 9. května v Rusku konají vojenské přehlídky ve většině velkých 

měst zemí a hlavní vojenská přehlídka na Rudém náměstí v Moskvě. (V roce 1945 

se vojenská přehlídka konala 26. června).  

Závěrem oslav je velký slavnostní ohňostroj na hlavním náměstí každého 

města – regionálního centra. Poslední dobou  také probíhá akce „Nesmrtelný 

pluk“ (rusky Бессмертный полк), během které jdou účastníci kolonou a nesou 

transparenty s fotografiemi svých blízkých, kteří se zúčastnili Velké 

vlastenecké války a Druhé světové války. 

 

 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Online výuka od  9:00 do 9:30 

 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 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ruština
https://cs.wikipedia.org/wiki/Státní_svátek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudá_armáda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josif_Vissarionovič_Stalin
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._květen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akt_bezpodmínečné_kapitulace_nacistického_Německa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druhá_světová_válka
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._květen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Střední_Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Východní_Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akt_bezpodmínečné_kapitulace_nacistického_Německa
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._květen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Remeš
https://cs.wikipedia.org/wiki/Berlín
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._květen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moskva
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._květen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudá_armáda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sovětský_svaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Východní_blok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Postsovětské_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://cs.wikipedia.org/wiki/Baltské_státy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojenská_přehlídka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudé_náměstí
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ruština
https://us04web.zoom.us/j/74847443826?pwd=b2d2blh4ZFgySE5NUlFpLzVweG9Wdz09
https://zoom.us/join


Password: 8XSK3b 
 

 

 

DĚJEPIS      Dějepis prezentace       Svět po druhé světové válce, zapsat a naučit 

slidy 8 a 9, nezapomeň vypracovat a poslat otázky z minulé hodiny (veškeré 

materiály resp.odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: 

perina1139 složka 9. ročník) pak zhlédni Slavné dny na Streamu Den, kdy bylo 

založeno NATO https://www.slavne-dny.cz/episode/673526/den-kdy-bylo-zalozeno-nato-4-

duben 

 

FYZIKA          Optické vlastnosti oka 

uč.str. 115 – 116 přečíst a zapsat do sešitu tlustě vytištěné pojmy v celých větách a nakreslit obrázky s 

použitím pravítka a kružítka 

 

 

 

 

mailto:dejepis.perina@seznam.cz
https://www.slavne-dny.cz/episode/673526/den-kdy-bylo-zalozeno-nato-4-duben
https://www.slavne-dny.cz/episode/673526/den-kdy-bylo-zalozeno-nato-4-duben

