
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMÁCÍ PRÁCE 

1. DU_26_01_online 

 záleží na vás, jak si domácí úkol připravíte 

 při on-line hodině ho můžete mít u sebe – papír nebo otevřené okno v počítači 

 budu si dělat poznámky, jak reagujete 

 mohlo by se stát a je to pravděpodobné, že budu chtít určitou část slyšet jen od jednoho 

z vás (napíšu si třeba i známku) 

 nepodceňte to 

 říkal jsem, že to bude úkol na pondělí, ale díky mému zdržení odkládám na úterý 

2. 2AJ_PL09 

 část 1 – k přivlastňovacím zájmenům (označená písmeny) najdi osobní zájmeno (označ ho 

stejným písmenem) 

 část 2 – do menšího obdélníku napiš správné přivlastňovací zájmeno (jaké? poznej ze 

smyslu věty) / do větších obdélníků přelož anglické věty do češtiny 

PRACOVNÍ LIST JE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VE 3 podobách: 

A. jako soubor programu WORD (mělo by to fungovat tak, že kromě obdélníků byste neměly mít 

možnost psát jinam – zkouším to, tak to prosím otestujte), PŘI VYLŇOVÁNÍ NEJDŘÍV 

SMAŽTE, CO JE V OKNĚ NAPSANÉ A PAK VYPLŇUJ (poznáš tak, že se změní písmo) 

B. jako soubor PDF – nejsou tam interaktivní okna (nedá se do nich psát), zkouším kvůli tomu ten 

předešlý způsob (A. – WORD), ale pokud máte dobrý prohlížeč PDF souborů, tak se vám to tam 

povede napsat, jinak musíte tisknout – vyplnit – vyfotit – odeslat 

C. jako obrázek – lze vyplnit tak, že na soubor klikněte pravým tlačítkem myši, dáte – OTEVŘÍT 

V PROGRAMU, vyberete – program MALOVÁNÍ nebo MALOVÁNÍ 3D (alespoň jeden z programů 

máte určitě v základním programovém vybavení počítače) 

POKUD BUDE ZÁJEM, UDĚLÁM ON-LINE HODINU K VYPLŇOVÁNÍ SOUBORŮ 

 DU_26_01_online 

 2AJ_PL09 

DISTANČNÍ VÝUKA  6.A 

ODESLAT (na e-mail: du.mk@seznam.cz)  

do 29. ledna PÁTEK 

 (v e-mailu) PŘEDMĚT: 6A „příjmení jméno“ 2AJ_PL09  

 

 

připravit NA ON-LINE hodinu 26. ledna ÚTERÝ 

22 
LEDEN 

 

ZADÁNO 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

https://www.zsbuttulova.cz/6-a/
https://www.zsbuttulova.cz/6-a/


 

MATERIÁLY Z ON-LINE HODIN 

 posílám přehledy a některé materiály z on-line hodin, můžou se hodit na opakování 

VIDEA Z ON-LINE HODIN 

 na stránkách je PDF soubor s odkazy na videa z on-line hodin, nemusíte ho stahovat, 

nechám ho na stránkách, jen ho budu průběžně doplňovat – nejnovější videa budou vždy 

na začátku (nejstarší na konci) 

NEMUSÍTE KOPÍROVAT ODKAZ – STAČÍ KLIKNOUT NA TLAČÍTKO: 

 

ODKAZY NA PROCVIČOVÁNÍ ON-LINE 

 na stránkách je PDF soubor s odkazy na on-line cvičení, kde můžete trénovat, 

doporučuji toho využít, ale neklikat náhodně, zkusit se zamyslet 

NEMUSÍTE KOPÍROVAT ODKAZ – STAČÍ KLIKNOUT NA TLAČÍTKO: 

 

ODKAZ NA GOOGLE – PŘEKLADAČ STAČÍ KLIKNOUT NA TLAČÍTKO: 

 

 

 


