
7. A (čtvrtek 4. 6. 2020) 

 

 

Jazyky online. 

Milí žáci, 

 

od úterý 26.5. 2020 probíhá výuka cizích jazyků také online pro žáky 2. stupně. 

V případě Vašeho zájmu, sledujte, prosím, záložku JAZYKY ONLINE. 

 

DĚJEPIS 

Prezentace Jiří z Poděbrad zapsat a naučit  slidy 4 a 5, pak zhlédni na Streamu Slavné dny 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-ceskym-kralem-zvolen-jiri-z-

podebrad-2-brezen-1458-152877 (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu 

dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník) 

 

MATEMATIKA 

Rovnoběžník a jeho vlastnosti 

Opsat vlastnosti str. 204-206 (modré rámečky) 

 

FYZIKA 

 

1. ústně odpověz na otázky 1. – 3. na str. 160. 

2. vypočítej úkol 6. na str. 160. 

3. prostuduj článek 3.5 na str. 160 – 163. 

4. ze str. 161 opiš žlutý rámeček a narýsuj obrázek 3.14/b. 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

MATERIÁL  NA ONLINE HODINU S PANÍ UČITELKOU ŠULOVOU !! 

 Opakování- shoda podmětu s přísudkem v passé composé, nepravidelná slovesa 

https://www.liveworksheets.com/ea245701ij 

https://www.liveworksheets.com/ny306931kn 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Učebnice strana 24, cvičení 11. Wetterbericht. Prohlédněte si foto Tiny s deštníkem. Zkuste 

odpovídat na Tininu otázku na počasí. (Auch bei uns regnet es. Bei uns ist es sonnig.) 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-ceskym-kralem-zvolen-jiri-z-podebrad-2-brezen-1458-152877
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-ceskym-kralem-zvolen-jiri-z-podebrad-2-brezen-1458-152877
mailto:dejepis.perina@seznam.cz
https://www.liveworksheets.com/ea245701ij
https://www.liveworksheets.com/ny306931kn


Podivejte se také na mapu Evropy a přečtěte si příkladový dialog. Utvořte a napište do sešitu 

minidialogy podle příkladu. 

Učebnice strana 24, cvičení 13. V tomto cvičení si přečtěte bublinu. Píši vám otázky 

k příkladové kartičce v učebnici. Wohin fáhrst du? Wann fáhrst du? Wie lange fáhrst du? 

Procvičte si otázky a odpovědi k příkladové kartičce. 

Učebnice strana 24, cvičení 14. Poslech uděláme společně ve škole. V tomto cvičení si 

přečtěte odpovědi. Sag mal Jórg. Wohin fáhrst du in Urlaub? 

Wohin ich in Urlaub fahre? Ans Meer, klar! Ich fahre mit meinen Eltern nach Frankreich an 

die Cote dAzur. 

 

RUSKÝ JAZYK 

12.Lekce – opakování – jídlo a pití 

1. Opakování slovní zásoby 9.lekce – jídlo a pití (učebnice str. 37/38) + časování sloves 

jíst a pít – (učebnice str. 38) 

2. Práce s textem – učebnice str. 68/11 – přečtěte si text a doplňte vynechaná slova – 

cvičení přepište do sešitu. 

3. Procvičujte čtení textu nahlas 

 

 

 

 


