
7. A (pondělí 1. 6. 2020) 

Moji milí sedmáci, 

přeji Vám všem k Vašemu svátku (Den dětí) především hodně dobré nálady a žádná trápení, 

pevné zdraví a také trochu zmoudření. 

Doufám, že všichni pracujete a nikdo nezahálí. Děláte to pro sebe. 

Sedmáci (tak už Vám dlouho říkat nebudu), těším se na Vás! 😊 

 

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE)  

I. kontrola zadání ze dne 27. 5. 

1. uč. str. 102/ cv. 5 

 

2. uč. str. 83/ cv. 5 

 

II. Nové zadání 

1. uč. str. 102/cv. 6 – celé cvičení do SŠ 

2. Zapiš do sešitu 



 

 

3. uč. str. 83/ cv. 1 do SŠ 

 

FYZIKA 

1. prostuduj článek „STÍN“ na str. 157 – 159 

2. opiš žlutý rámeček na str. 158 

3. okopíruj, nebo nakresli obr. 3.12 na str. 159 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Opakování interaktivní pracovní list, nejprve si v sešitu zopakuj  pravidlo, jak se předložka à 

pojí  s aller (au, à la, à l' ,  aux) a pak vypracuj pracovní list  

https://www.liveworksheets.com/it118480ls  

   Až budeš hotov, zmáčkni na konci finish a poté dej zkontrolovat své odpovědi. 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Učebnice strana 22, cv.6. Otázky a odpovědi budete psát do sešitu. Procvičíte WARUM? 

Procvičíte WAS? 

Was kann man im Urlaub machen? Co chceš dělat o dovolené? 

Odpovědi: Ich will schwimmen. Ich will Sport machen. 

Učebnice strana 23 - Grammatik - im Sommer, im August 

https://www.liveworksheets.com/it118480ls


Učebnice strana 23, cvičení 7. Zde si upevníte slovní zásobu. Budete tvořit minidialogy. Do 

sešitu napište 3 dialogy. 

 

RUSKÝ JAZYK 

Datum: „Pěrvoje ijúňa“ 

12.lekce – Miniprojekt 

Prohlédněte si fotografie známých osobností na str.67 v učebnici. 

Napište do sešitu nebo na list A4 jejich krátký popis – jméno a příjmení, povolání, datum 

narození (měsíc napište slovy) a věk – viz zadání v učebnici – str.67/10 

- Výuková videa – www.eralash.ru 

 

ZEMĚPIS 

Opište si zadání, vypracujte odpovědi, ofoťte a pošlete ke kontrole do 4. 6.  

na pacesova.perina@seznam.cz 

Do sešitu:  

Střední Evropa 

1. Z kolika spolkových zemí se skládá Německo? 

2. Která moře spojuje průplav Rýn – Mohan – Dunaj? 

3. Napiš úřední jazyky Švýcarska. 

4. Co vyrábí firma Nestlé? 

5. Většinu území Polska odvodňují řeky (doplň)………..vlévají se do (doplň)………  

6. Které státy STŘEDNÍ EVROPY mají přístup k moři? 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. MRÁZOVÁ) 

– PS str. 57/5 – napiš pravdivé věty o sobě, co musíš a nemusíš 

Tvořte otázky a odpovědi podle příkladu.  Zopakuj si předpřítomný čas. 

Př.:   you  hear  about it 

Have you ever heard about it? 

I have never heard about it. 

1. you see the Eiffel Tower 

2. she be to Russia 

3. you visit your grandparents 

4. he play rugby 

5. you break your leg 

6. you buy an expensive thing 

7. Jack drive a limousine 

http://www.eralash.ru/


8. Mary meet a famous actor 

9. you stay in a hotel 

10. she eat a snake 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. PAŠTOVÁ) 

 Prac. sešit str. 49 cv 4 napiš pravdivé věty o sobě a ve cv 5 napiš slovesa v závorkách v 

předpřítomném čase. Pošli mi ke kontrole na        mail: pastova.perina@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 


