
 

 

Milí žáci,  

Znovu Vás zdravím po týdnu. Doufám, že  jste zdraví a že jste úspěšně zvládli on-line cvičení z předchozího 

týdne. 

Tento týden si zopakujeme téma „Město“ a zároveň si rozšíříme slovní zásobu a nahlédneme do Moskvy. 

Potřebujete k tomu přístup na internet, budete se dívat na videa na youtube. Napoprvé video prohlédněte 

celé prosím, další opakování můžete zastavovat podle toho, jak potřebujete, abyste mohli odpovědět na 

otázky a plnit úkoly.  

1. První video je na opakování. Podívejte se na https://www.youtube.com/watch?v=Sm38fjFv2XM  

Následně odpovězte písemně na otázky do sešitu nebo (kdo má možnost) na papír a následně 

naskenovat a zaslat mailem na kontrolu. 

 

1) Что делает девушка?      Девушка  ..... 

2) Кто звонит девушке?     Девушке звонит .... 

3) Какая погода у бабушки?    У бабушки ...... 

4) В каком городе сейчас девушка?  Она сейчас в ..... 

5) Какая погода у девушки?    У неё ... 

6) Какой автобус идёт до университета? До университета идёт .... 

7) Что такое Енисей?     Енисей – это .... 

8) Как называется университет, где учится девушка? 

 

9) Что показывает девушка бабушке, какие объекты, здания (в целом видео)? 
 

2. V dalším videu prosím soustřeďte se na moskevské pamětihodnosti (достопримечательности). 

Přepište si do slovníků a naučte se slova zvýrazněná tučně, ostatní jsou pro vaší orientaci ve videu: 

 
Площадь - náměstí 
Башня - věž 
Круг - kruh 
Квадрат - čtverec 
В основании – základem je.. 
Треугольник - Trojúhelník  
Платный – za peníze 
Бесплатный – zdarma 
Куранты – orloj 
Храм – chrám, velký kostel 
Визитная карточка - vizitka 
Здание – budova 
 
3. Podívejte se na video https://www.youtube.com/watch?v=0qRe4wMWMWo  a 
odpovězte písemně na následující otázky: 
 
Какие достопримечательности показала Ирина? 
Что делают на катке? 
Кто лежит в Мавзолее?  
Вход в Мавзолей платный? 
Как называется главная и самая красивая башня Кремля? 
Какое здание является визитной карточкой Москвы? 
 
Úkoly prosím plňte v sešitě nebo (kdo má možnost) na papíru, který následně mi 
naskenujte a zašlete na bendova@zsstjicin.cz . Mějte se krásně a snad brzy na viděnou.   
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