
MATEMATIKA 

 Prostuduj si novou látku a napiš si zápis do sešitu. (Text + obrázky až po ukázkové 

úlohy.)  

 Prostuduj si všechny ukázkové příklady a sám je pak vypočítej do sešitu.  

 V aplikaci Teams bude vložen pracovní list k odevzdání. Najdete tam všechny 

potřebné pokyny včetně termínu odevzdání. Kontaktovat mě můžete i na adrese 

gabriela.mikulecka@zs-ustecka.cz 
 

Učební materiál - LICHOBĚŽNÍK 

Typy lichoběžníku 

Obecný lichoběžník 

 

 

Pravoúhlý lichoběžník má rameno kolmé k základnám. 

 

Rovnoramenný lichoběžník má ramena stejně dlouhá a stejně velké úhly při základně. Má shodné i obě 

úhlopříčky a je osově souměrný podle společné osy obou základen. 

 



Výška lichoběžníku 

Výška lichoběžníku je vzdálenost přímek, na kterých leží jeho základny.  

 

 

Obvod lichoběžníku 

 

Obvod lichoběžníku je součet délek všech jeho stran.  

  

              o = a + b + c + d 

 

 

 

 

Obsah lichoběžníku 

 

𝑆 =
(𝑎 + 𝑐) ∙ 𝑣

2
 

 

 

 

 

a, c ................. základny lichoběžníku 

v ..................... výška lichoběžníku 

S ..................... obsah lichoběžníku 



Ukázkové úlohy 

 

1) Vypočítejte obvod lichoběžníku ABCD: a = 0,9 cm; b = 7 mm; c = 0,18 dm; d = 0,0097 m. 

a = 0,9 cm 

b = 7 mm = 0,7 cm 

c = 0,18 dm = 1,8 cm 

d = 0,0097 m = 0,97 cm 

o = ? (cm) 

o = a + b + c + d 

o = 0,9 + 0,7 + 1,8 + 0,97 

o = 4,37 cm 

Obvod lichoběžníku je 4,37 cm. 

 

2) Vypočítej obsah lichoběžníku ABCD: a = 0,41 dm; c = 0,6 dm; v = 3 cm. 

a = 0,41 dm = 4,1 cm 

c = 0,6 dm = 6 cm 

v = 3 cm 

S = ? (cm2) 

𝑆 =
(𝑎 + 𝑐) ∙ 𝑣

2
 

𝑆 =
(4,1 + 6) ∙ 3

2
 

𝑆 = 15,15 𝑐𝑚2 

Obsah lichoběžníku je15,15 cm2. 

 

3) Vypočítej délku ramen rovnoramenného lichoběžníku ABCD, známe-li délky jeho základen a obvod: 

a = 6,6 cm; c = 0,17 dm; o = 157 mm. 

V tomto příkladu si musíme uvědomit, že pokud je lichoběžník rovnoramenný, pak jsou délky obou jeho 

ramen stejné. Stačí tedy od obvodu odečíst délky obou jeho základen a zbytek vydělit 2. 

a = 6,6 cm 

c = 0,17 dm = 1,7 cm 

o = 157 mm = 15,7 cm 

b = ? (cm) 



15,7 - (6,6 + 1,7) = 15,7 - 8,3 = 7,4 

b = 7,4 : 2  

b = d = 3,7 cm 

Ramena mají délku 3,7 cm. 

 

Kontrolní úlohy k vypracování do školního sešitu: 

1) Vypočítej obvod lichoběžníku ABCD: a = 60 dm; b = 3,1 m; c = 782 cm; d = 2,7 m.  

2) Vypočítej obsah lichoběžníku ABCD: a = 2,5 cm; c = 0,2 dm; v = 2,3 cm.  

3) Vypočítej délku ramen rovnoramenného lichoběžníku ABCD, známe-li délku základen o obvod: 

a = 14,5 dm; c = 70 cm; o = 36,5 dm. 

 

Kontrolní úlohy k vypracování do pracovního sešitu: 

strana 44 cvičení 1 

strana 45 cvičení 2, 3 

strana 46 cvičení 5, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČESKÝ JAZYK 
V materiálech na Teams máte vložené cvičení, nejen na přívlastky shodné a neshodné, ale i na nové druhy 

přívlastků (každé ve zvláštním zadání), o kterých jsme si ještě nepovídali.  

1) Nejdříve si projděte toto video, kde je shrnutí veškerého učiva o tomto větném členu,  

2) dopište si do mluvnice zápis,  

3) vypracujte si online cvičení na stránkách uvedených pod gramatikou,  

4) až si budete jistí, že tomu rozumíte, udělejte si úkol na Teamsech na přívlastek několikanásobný 

a postupně rozvíjející (v 1 zadáním na Teamsech) a na přívlastek těsný a volný (také v Teamsech 

jako zvláštní zadání).  

Pro ty, komu to nefunguje, chce si to vlepit do sešitu nebo z jakéhokoli důvodu ZATÍM nepracuje v Teams 

posílám zadání i sem. Od listopadu však budou všechna zadání pouze v Teams. Proto prosím zkuste si to 

vyplnit v aplikaci, ať si to všichni vyzkoušíme a naučíme se s tím pracovat. I pro mě je to novinka   

 

V gramatice byste měli mít už zápis na přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející. Pro jistotu ještě 

jednou posílám, zápis bude ručně dopsaný v mluvnici 

 
- pomůcka: mezi jednotlivá slova v přívlastku NEMŮŽU vložit spojku A (její a modré oči) 

 
- pomůcka: mezi jednotlivá slova v přívlastku MŮŽU vložit spojku A (černá a rezatá a bílá koťata) 

Cvičení pro tento typ přívlastků najdete online zde. Následně prosím udělejte úkoly v Teams na toto téma. 

 

 

Cvičení uvádím pro jistotu i sem, jinak je stejné jako v teams) 

https://www.youtube.com/watch?v=PWFOq5BUrmw&list=PLJyvl_dXYTiM_nDWT01a2q4587Pi2SEu6&index=19
https://www.pravopisne.cz/2014/12/privlastek-nekolikanasobny-a-postupne-rozvijejici/


 
 
Přívlastek těsný a volný (pokračování do sešitu mluvnice) 

 

Bohužel jsem k tomuto typu nedohledala cvičení online, nicméně si myslím, že to není až tak složitá věc. 

Proto máte o to více cvičení na Teams k tomuto tématu. 



 

 

 

U těchto cvičení mi vyfotíte obrazovku s výsledkem a pošlete do konce týdne na mail: 

1. Cvičení na přívlastky shodné a neshodné (pro zopakování) 
- Cvičení 1 

- cvičení 2 

2. Cvičení na větné členy: 
- cvičení 3 

- cvičení 4 

- cvičení 5 

 

 

 

https://www.pravopisne.cz/2014/04/test-privlastek-shodny-a-neshodny-12/
https://www.pravopisne.cz/2014/10/test-privlastek-shodny-a-neshodny-2-15/
https://www.pravopisne.cz/2014/03/test-vetne-cleny-3-12/
https://www.pravopisne.cz/2014/03/test-vetne-cleny-6-10/
https://www.pravopisne.cz/2015/01/test-vetne-cleny-pan-prstenu/


ANGLICKÝ JAZYK 
 

Milé děti, 

V příštím týdnu vypracujte následující práci. Podívejte se, na další dokument. 

4  To snad je jasné. 

5 To je taky jasné. 

6  Vedle obrázku a životopisných dat F. Mercuryho napište odpovědi na otázky ze cvičení 5. 

 

A jak se dozvím, že jste se na to nevyflákli? 

All of you in your class answered your favorite subject is English.  

To znamená, že úkol z angličtiny splníte jako první. 

Možnosti: 

1. Dokument At the cinema vytisknout, vyplnit, naskenovat a poslat. 

2. Dokument At the cinema vytisknout, mobilem nafotit a poslat. 

3. Do textového souboru napsat:  

a. cv.4  číslo otázky a písmenko odpovědi. 

b. Cv.5 otázky 

c. Odpovědi na otázky ve cv.6 ze cv. 5 . 

 



 

 

 



FYZIKA 

 Prostuduj si látku v učebnici na stranách 59 - 62. 

 Napiš si zápis do sešitu. 

 Zopakuj si látku od začátku až po elektrické pole, po prázdninách bude test. 

 

Vysvětlující text 

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nabitých částic (například elektronů). Nabité částice jsou v každé 

látce. Ne vždy se ale mohou pohybovat. Protony jsou prakticky ve všech látkách pevně uzavřeny 

v atomovém jádře. I elektrony jsou součástí atomu. Nejčastěji jsou elektrony v atomovém obalu, za kterého 

není snadné je vytrhnout. Atom je jako celek neutrální - nemá elektrický náboj. Pohyb takových atomů proto 

nemůže vyvolat elektrický proud. Jen v některých látkách, především v kovech, jsou některé elektrony volné. 

Volné elektrony nejsou poutány k atomu a mohou se pohybovat po celém kovovém tělese (všemi směry). 

Pokud chceme, aby látkou procházel elektrický proud, musíme elektrony „donutit“ pohybovat se stejným 

směrem. Toho docílíme pomocí zdroje elektrického napětí.(například plochá baterie). Protože jsou elektrony 

záporně nabité, začnou se pohybovat směrem ke kladnému pólu zdroje.  Toto je skutečný směr elektrického 

proudu. Z historických důvodů se ale za směr proudu považuje směr od kladného k zápornému pólu zdroje. 

Říká se mu dohodnutý směr proudu.  

Zápis: 

ELEKTRICKÝ PROUD 

- uspořádaný usměrněný pohyb elektronů od záporného pólu zdroje ke kladnému (skutečný směr proudu) 

- prochází jen uzavřeným obvodem 

- dohodnutý směr proudu: od + k - 

- značka: I 

- jednotka: A (ampér) 

- měří se ampérmetrem 

 

1 kA = 1 000 A 

1 mA = 0,001 A (miliampér) 

1 μA = 0,000 001A (mikroampér) 

 

 

 



Vysvětlující text 

Pro každé zapojení si nejprve musíme nakreslit schéma. Pro jednotlivé součástky elektrických obvodů jsou 

dány schematické značky. Pomocí nich se pak zakreslují elektrické obvody. V zápisu jsou uvedeny pouze 

nejzákladnější (naučte se je), s přibývajícím učivem začneme postupně přidávat další.  

 

Zápis: 

ZNÁZORNĚNÍ ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ 

Před každým zapojením nakreslíme jeho schéma. 

 

 

Schéma zapojení žárovky a zvonku 

 

 

 



DĚJEPIS 
Prosím přihlaste se všichni k referátu. Seznam osobností najdete na Teams – po rozkliknutí daného předmětu 

(týmu) máte vlevo možnost referáty a nahoře zvolte možnost „soubory“. Do Wordu se zapište k jakékoli 

volné osobnosti (nikoho nepřepisujte ani nemažte; všechny osobnosti jsou velmi známé a určitě k nim 

najdete spoustu informací), nemusíte nic stahovat, samo se to automaticky uloží. Vlevo pod Týmy máte 

ikonku „Zadání“ – zde najdete i zadání pro referát, jak má vypadat a z jakých zdrojů čerpat/nečerpat. Na této 

stránce je i možnost pro odevzdání práce. Prosím o odevzdání do 31. 11. 2020.  

Do sešitu si prosím ručně přepište další kousek zápisu. Zápisy se prosím průběžně učte, ať toho po návratu 

nemáte tolik.  

Francie (stejný nadpis jako Španělsko) 

16. století – náboženská válka mezi katolíky a hugenoty čti igenoty = kalvinisté ve Francii 

Vyvrcholení: bartolomějská noc 23. /24. 8. 1572 

- Během svatby Markéty z Valois (katolička, sestra krále) s Jindřichem Navarrským  

hugenot) došlo k vraždění hugenotů 

- = plán Kateřiny Medicejské za podpory papeže 

Jindřich IV. Navarrský (1572-1610) = rod Bourbonů 

- Nuceně přestoupil na katolickou víru 

- 1598 vydal edikt nantský = svoboda vyznání pro hugenoty 

- Náboženský smír, hospodářský rozvoj země, budování silného loďstva, kolonie v S Americe 

 

Rusko (stejný nadpis jako Španělsko) 

Ivan III. – 1480 porážka Zlaté hordy (= mongolská říše)  sjednocení země 

- Rusko = hospodářsky zaostalé 

o Náboženství: pravoslavné křesťanství 

Ivan IV. Hrozný (1533-1584) = krutovládce (psychické problémy) 

- Bojaři = vyšší šlechta, má velkou moc 

o Pronásledováni, jejich majetek byl zabaven 

- Korunován carem  absolutistická vláda = samoděržaví (= neomezená vláda cara) 

- Reforma armády a soudnictví 

- Přestavba Kremlu, rozvoj Ruska 

- Kolonie, přístup ke Kaspickému moři, Sibiř 

- Po jeho smrti nástup Romanovců 

 

 

NÁSTUP HABSBURKŮ NA ČESKÝ TRŮN 

1526 – bitva u Moháče = Turci x Jagelloncům  smrt Ludvíka Jagellonského 

- Nástup Habsburků na český trůn (Ferdinand I. + Anna Jagellonská) 

Habsburská monarchie (1526-1918) = spojení zemí českých, rakouských a uherských 

- = personální unie = samostatné státy spojuje osoba panovníka 

 



Ferdinand I. Habsburský (1526-1564) = manžel Anny Jagellonské 

- Sliby: sídlo v Praze 

o Dodržení basilejských kompaktát (z roku 1436 – viz husitství) 

o Zachování českých úřadů 

o Sliby nedodržel  spory s českými stavy (stavové = zástupci měst a šlechty) 

 1) náboženství: rekatolizace českých zemí 

 Jezuité šíří katolickou víru 

 Obnova pražského arcibiskupství (zaniklo během husitství) 

 2) podíl na vládě: obsazování úřadů svými lidmi 

 Omezení práv měst, zvyšování daní (finance pro válku proti Turkům) 

 3) sídlo ve Vídni 

  1. stavovské povstání 1547 – čeští stavové odmítají (vojensky) pomoci Karlu V. 

(bratr Ferdinanda) v boji s protestanty  povstání potlačeno 

Maxmilián II. (1564 – 1576) – vstřícnější k nekatolíkům 

- 1575 Česká konfese = dokument o náboženské svobodě pro nekatolíky 

 = podmínka pro uznání Rudolfa č. králem 

 Odsouhlasena jen ústně (nepodepsal ji) 

Rudolf II. (1576-1611) – sídlo v Praze (jako jediný Habsburk)  

- = mecenáš učenců a umělců (alchymisté, astronomové… - vzpomeňte si na film Císařův 

pekař/Pekařův císař) 

- Praha = centrum Habsburské monarchie, vědy a kultury 

o Osobnosti na královském dvoře: Tycho de Brahe, Jan Kepler, Giuseppe Archimboldo 

o  sbírka vzácných uměleckých děl na Pražském hradě (po 30leté válce rozkradena Švédy) 

- 1609 – Rudolfův majestát = písemné potvrzení náboženské svobody (České konfese) 

o = poděkování českým stavům za jejich podporu proti Matyášovi 

 

 

Úkoly vytiskni a vlep do sešitu pod zápis: 

 

 



 

 

 



  

ZEMĚPIS 

 – učivo do 23. 10. 2020 

- přepsat do sešitu 

- kdo nestihl, dopíše náboženství… 

- nový nadpis Evropa – polohopis (oceány, moře, zálivy, průlivy, ostrovy, poloostrovy – vypsat do 

sešitu a hlavně vyhledat v atlase a orientovat se!!!) 

 

NÁBOŽENSTVÍ 

 

1. křesťanství = nejrozšířenější 
a) římskokatolická církev 
b) pravoslavná církev 
c) protestantská církev 

2. islám = bosenští muslimové a většina Albánců (na Balkánském pol.) 
 

 

Migrace v Evropě: modrý text u Shengenu je pro vysvětlení (není třeba opisovat, hlavně 

pochopit) 

 

= lidé se neustále stěhují za příznivějšími životními podmínkami 

 obvykle docházelo v Evropě k velkým přesunům obyvatel z historických důvodů 

(např. v době 2. svět. války,…) 

 mezikontinentální stěhování Evropy proběhlo např. v letech 1920 – 1960, kdy se 

vystěhovalo 70 mil. osob 

 dříve = z venkova do měst 

 dnes – do oblastí, kde jsou lepší pracovní příležitosti 

 nejčastější cíl migrace obyv. = vyspělá západní Evropa (z V a JV Evropy, ale i 

z Afriky a Asie) 

 důvody stěhování mohou být také politické 

 státy Evropské unie se staly nejvýznamnějším migračním cílem na světě 

 

 existuje tzv. SCHENGENSKÝ SYSTÉM = omezuje pohyb osob z nečlenských zemí 

 území většiny evropských států (zemí Schengenské dohody, slangově zemí Schengenu), 

na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by 

musely projít hraniční kontrolou. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_hranice


 Prostor se označuje podle vesniceSchengen v Lucembursku, u níž byla 14. června1985 

podepsána Schengenská dohoda 

 Smluvními státy jsou převážně země Evropské unie, ale i některé nečlenské země EU. Do 

schengenského prostoru spadají i některá ze zámořských území členských zemí. 

 

 

EVROPA – polohopis  

Poloha: 

- většina kontinentu leží na vých. polokouli  

- jen Z okraj sahá na západní polokouli       

- celá Evropa leží na severní polokouli         

    

Oceány: (2)    Severní ledový  

                        Atlantský          

      

Moře: (15)  

Středozemní 

Černé           

Jaderské          

Egejské          

Tyrhénské          

Ligurské          

Jónské           

Azovské          

Severní          

Norské           

Baltské          

Barentsovo          

Bílé           

Irské           

Keltské 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vesnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vesnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lucembursko
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/Schengensk%C3%A1_smlouva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie


Zálivy:  

Biskajský          

Botnický          

Finský 

 

Průlivy:  Gibraltarský 

  Lamanšský 

  Sicilský 

  Bospor a Dardanely 

  Skagerrak 

  Kattegat 

 

Ostrovy: Island     

  Britské     

  Shetlandy    

  Orkneje      

  Hebridy   

  Nová Země    

  Špicberky    

  Azory 

  Kanárské ostrovy 

  Madeira 

  Sicílie 

  Sardínie 

  Korsika 

  Elba 

  Malta 

  Kréta 

  Kypr 

  Baleáry 1. Ibiza 

    2. Mallorca 

    3. Menorca 

Poloostrovy: Pyrenejský 

  Apeninský 

  Balkánský 

  Krym 

  Bretaňský 

  Jutský 

  Skandinávský 

  Kola 
 

 



PŘÍRODOPIS 
 

Ahoj osmáci, 

tento týden se spolu pokusíme spojit online v Teamsech. Bude to taková zkušební hodina, kdy 

budeme zjišťovat, jak vše funguje, proto vám učivo posílám zatím v této písemné podobě. Potom 

už bude výuka vypadat snad alespoň trochu jako ve škole . 

Bohužel prezentace musíme vyřešit tak, že svého savce neodprezentujete před tabulí, ale pošlete 

mi na email adriana.vitkova@zs-ustecka.cz prezentaci v počítačové podobě nebo vyfocenou 

prezentaci v papírové podobě. Tento týden očekávám prezentaci o lenochodovi, pásovci a 

křečkovi. Pokusím se při online hodině ukázat vaše výtvory i ostatním. 

Abychom se rozehřáli, uděláme si nejdříve malý opakovací testík: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1975 

 

Učivo: 

HLODAVCI, ZAJÍCI 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130426730-zivot-savcu-podle-davida-

attenborougha/204382526240004-hlodavci/ 

 

Zápis do sešitu: 

Hlodavci 

- nejpočetnější řád 

- velká rozmnožovací schopnost (krátká březost, velký počet mláďat) 

 - mají hlodavé zuby, výborný sluch a čich 

Myš domácí – žije v lidských příbytcích. Přenašeč nemocí. 

Potkan obecný – vyhledává špínu (stoky, kanály, skládky). Výborný atlet, inteligentní. Žije ve 

velkých organizovaných skupinách. Přenašeč nemocí. 

Krysa obecná – žije na sušších místech. Menší než potkan, ale má větší boltce a delší ocas. 

Křeček polní – noční hlodavec. Má lícní torby. 

Sysel obecný – chráněný 

Hraboš polní – škody v zemědělství 

Veverka obecná  

Bobr evropský – hustá srst a zploštělý ocas, plovací blány 

mailto:adriana.vitkova@zs-ustecka.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1975
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130426730-zivot-savcu-podle-davida-attenborougha/204382526240004-hlodavci/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130426730-zivot-savcu-podle-davida-attenborougha/204382526240004-hlodavci/


Dikobraz obecný – dlouhé ostny. Žije v Africe, Asii a v již. Evropě. 

Kapybara – největší hlodavec. Jižní Am. 

 

Zajíci 

- hlodavé zuby, přední končetiny méně obratné, zadní silné 

Zajíc polní -  mláďata se rodí samostatná -  osrstěná,vidí a běhají 

Králík divoký – kratší uši než zajíc, kratší přední končetiny. Mláďata se rodí holá a slepá. 

Sledujte teamsy a buďte připraveni  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHEMIE 
 

Ahoj chemikáři, 

počítám s tím, že se nám  tento týden podaří spojit online přes Teamsy, proto učivo na tento týden 

bude stručné. Poté budeme výuku kombinovat – online hodina a samostatná práce. 

Nezapomeňte, že výuka a odevzdávání úkolů je na rozdíl od distanční výuky na jaře povinná!!!! 

Neúčast na hodině musí omluvit rodiče. 

OPAKOVÁNÍ 

Tyto 2 úkoly si zkontrolujeme při online výuce. Někoho si vyzkouším  

1. Doplň k názvu směsi vždy typ směsi (různorodá R, stejnorodá S). 

    Pokud se jedná o různorodou směs, doplň i jaký druh různorodé směsi to je. 

 

coca cola   výfukové plyny  

barva ve spreji   líh a voda  

sůl a voda   natočené pivo  

křída a voda   neperlivá limonáda  

pleťové mléko   voda v rybníku  

odstředěné mléko   ropná skvrna na moři  

 

2. Urči pravdivost následujících tvrzení: 

 

Tvrzení ANO NE 

Stejnorodé směsi nazýváme roztoky.   

Nejvýznamnějším rozpouštědlem je voda.   

Suspenze je směs nerozpuštěné látky v kapalině.   

Emulze je směs dvou pevných látek.   

Aerosol je směs kapaliny nebo pevné látky v plynu.   

Dým a smog jsou příklady aerosolů.   

V nasyceném roztoku se látka dále nerozpouští.   

Příkladem pevného roztoku je žula.   

Směs nerozpuštěné plynné látky v kapalině nazýváme pěna.   

Směs kapaliny v kapalině, vzájemně rozpustné, je roztok.   

 



NOVÉ UČIVO – ZÁPIS do sešitu: 

Příklad Můžete si zakrýt výpočet a vypočítat sami. 

Do hrnku s 200g čaje nasypeme 5g cukru .Urči koncentraci cukru v čaji. 

ms =5g 

m =200 +5 = 205 g 

w= ? 

w= ms / m = 5 /205 =0,024 . 100 = 2,4 % 

Roztok obsahuje 2,4 % cukru. 

 

Příklad  Tyto příklady zkuste podle vzorů vypočítat sami. 

Kolik gramů chloridu sodného je rozpuštěno v 70 gramech roztoku, je-li koncentrace 

roztoku 25%? 

 

45 g látky smícháme s 315 g rozpouštědla. Jaký bude hmotnostní zlomek roztoku? 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



NĚMECKÝ JAZYK              
                        
Učebnice: 

Slovíčka 2. lekce - strana 33 - napsat do sešitu Vokabeln a naučit se je, budeme procvičovat 

online. Do složky Soubory v Teamsech jsem vložila výslovnost slovíček - poslechnout si a 

opakovat slovíčka 

 

Str. 24-25 - přečíst si (trénovat výslovnost), zopakujeme společně online. Výslovnost při čtení 

budu zkoušet na známky, tak to trénujte, každý bude mít známku ze čtení! Komu to nejde, 

čtěte pomalu a oddělujte slova. 

Str. 28/cv. 3 - písemně do domácího sešitu, doplňte logicky chybějící údaj ve větě podle údajů 

v 2. větě na řádku. 

STr.34. - opsat si do školního sešitu gramatiku k zájmenům mein(můj)/dein(tvůj)/kein(žádný) 

- pro 4. pád platí stejná pravidla jako pro neurčitý člen, už to v podstatě umíte :o) 

 

Pracovní sešit: 

str. 14/cv.1 - označit slovo přímo do pracovního sešitu 

           cv.2 - a) přeložit do domácího sešitu 

                    b) přímo do pracovního sešitu 

           cv. 3 - v přesmyčkách se skrývají barvy, napište je správně 

 

Sledujte zadání v Teamsech, přibude tam další kvíz, ale až po pondělních online hodinách. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RUSKÝ JAZYK 
 

SKUPINA PANÍ UČITELKY FRÜHAUFOVÉ 
 
Привéт! Ahoj! 

Jak se máte, dařila se Vám samostatná práce? Věřím, že ano, protože jste 

šikovní, a ten, kdo si myslí, že ještě musí trénovat, to tak jistě dělá. Učení 

začne přibývat.  

Když jsem si webu školy stáhla minulé zadání, všimla jsem si, že zařádil 

šotek, který místo tvrdého y (radši to napíšu takhle) nadělal všude 

čtverečky. Vy si je kvůli čtení doplníte a bude vše v pořádku. 

 

V tomto týdnu si dopíšeme další písmena, která nám ještě 

zbývají –  

                 Ж (str. 46)  Ч(str. 33)   Ш(str. 35)   Щ(str. 46)   Φ(str. 27)  
 
Potom si můžeme do slovníčku zapsat tato slova. Jistě víte, že jsme si slovníček 

rozdělili na 3 části, přičemž tu prostřední budeme vyplňovat tehdy, když by 

zapamatování bylo obtížnější. 

 

 



Skupina paní Markové již probírá číslovky, tak je musíme dohonit. Proto si do 

školního sešitu na novou stránku napište: 

 

 

Pro pilné žáčky bude v příloze ještě něco na doplnění. Pokud nemáte příležitost si to 

nakopírovat, kopie na Vás budou od pondělí čekat ve vstupní hale. 

Snažte se psát vzorně, přesto proveďte samokontrolu a kriticky zhodnoťte, co se Vám 

nepovedlo a můžete to ještě do školního sešitu trénovat, ať jste JEDNIČKY!!!!!  (A 

máte ze sebe radost). 

Čtení si sami opakujte, víte, že Vám to šlo, ale přece jen víte, že se říká: 

„OPAKOVÁNÍ   JE   MATKOU   MOUDROSTI“. A my chceme být moudří. 

Это всё! Покá! 

To je vše! Ahoj! 

 

 

 

 

 

 

 



SKUPINA PANÍ UČITELKY MARKOVÉ 
 
Привéт! Ahoj! 

Naposledy jsme si ve škole pročítali slova v učebnici na str. 15 (cvičení 

16a a 16b). 

Napsali jsme si část nových slov s písmeny  Х З С Ж Ш Ч, proto je zkusíme 

procvičit ve spojení. 

1. Ale nejprve krásně napište na straně32 slova ze cvičení 17, potom si je 

zapište do slovníčku, výslovnost si doplníme společně. 

 

2. Znovu procvičujte čtení a překlad všech nám již známých slov. 

 

3. Ze strany 38 + 39 opište několikrát slova ze cvičení 26. 

 

4. V příloze je ještě úkol pro dobrovolníky, třeba za to něco bude?!?! 

 

Это всё! Покá! 

To je vše! Ahoj! 

 

 

 



 

 


