UČIVO NA TÝDEN: 23.3. 20 – 27.3. 20
český jazyk: ML: PISEMNE STR.80/8 , STR. 80-81= VYPSAT ZAJMENA + NAUCIT, USTNE STR.
82-83, SL: USTNE 149-151, LV: POVESTI, ODKAZ - KOMENS
fyzika: do škol. sešitu str 77/U3,4, str 92/ U3, výpisky: str 93/ vzorový příklad, žl. rámeček, str 94/
vzorový příklad, 94/ 4
matematika: 2. díl – do škol. sešitu str 60/ 6A celé – na 2 des. m, zb., zk, 10B celé, str 62/ 1, str 63/
8A, 11A, str 64/13
geometrie: – 3.díl – do škol. sešitu opiš rámeček str 47, vypočítej D, narýsuj E, 47/4, opiš rámeček
str 48, cv 48/5,6,7, str 63/ 5A, 8,9
přírodopis: viz příloha na komens
německý jazyk:

1) Opiš si do slovníčku slovíčka 2. lekce (pracovní sešit str. 25) – POUZE LEVÝ SLOUPEC
2) Zapiš si do školního sešitu:
mein = můj (rod mužský a střední) – např. mein Vater (můj otec)
meine = moje (rod ženský) – např. meine Mutter (moje matka)
Potom si opiš z UČ. str. 26 žlutou gramatickou tabulku
3) Pracovní sešit str. 18/1
angličtina: p. uč. Šimková- počitatelná a nepočitatelná slova SB 45/4 přečíst, vysvětlení v

Google Classroom – zapsat do šk. sešitu, SB 45/6b písemně do sešitu


WB 35/4-7

p. uč. Zdeněk Vypracovat z učebnice:
Samostudium str. 50/51,pročíst recept, cvičení 2,3b do sešitu
Zapsat gramatiku 4a,4b do sešitu (vysvětleno prac. seš str. 76)
Pracovní sešit str. 38/39 cvičení 1,2,3,4,5,6
Vypracovat z učebnice:Samostudium str. 50/51,pročíst recept, cvičení 2,3b do sešitu
Procvičení online: dobrovolně, doporučuji
https://www.helpforenglish.cz/article/2007010804-pouziti-some-any-a-an - vyplnit a zkontrolovat si
https://www.helpforenglish.cz/article/2007120101-cviceni-much-many-a-lot - vyplnit a zkontrolovat si
https://www.obecnovyjachymov.cz/e_download.php?file=data/editor/109cs_14.pdf&original=VY_12_IN
OVACE_73.pdf - vypracovat pro sebe, kontrola
https://www.helpforenglish.cz/article/2008012602-cviceni-little-a-little-few-a-few
Nepravidelná slovesa :D
nově zadaná šestá pětice sloves, zapsat do sešitu a naučit
stát se - to become - became - become
slyšet - to hear - heard – heard
ztratit - to lose - lost - lost
jezdit - to ride - rode – ridden
platit - to pay - paid - paid
Poslech na procvičení: snažit se porozumět textu s titulky
https://www.youtube.com/watch?v=kPfoSZFHNs4
https://www.youtube.com/watch?v=iM2Fws06bFY
zeměpis: str.29- tvary zemského povrchu-přečíst,prostudovat,výpisky.Dále str.30- nahoře doplnit
chybějící údaje a přepsat text do sešitu,dole na té samé stránce překreslit tajenku do sešitu a
doplnit.Souhrnné opakování str.31-písemně do sešitu pouze cvičení č.-3.
dějepis: učebnice str. 83/84 Řecko-perské války (důraz na mapku str. 84., a otázky na str. 84.)
obč. výchova: přečti si str 44 – 47 , opiš si do sešitu str 47 zelený rámeček

