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ZEMĚPIS 

Opište si zadání, vypracujte odpovědi, ofoťte a pošlete ke kontrole do 1. 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 

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 

8. Mary meet a famous actor 

9. you stay in a hotel 

10. she eat a snake 

 

 



 

NĚMECKÝ JAZYK 

SK1 

GutenTag! 

1. Pracovní sešit:  str. 24, cv. 14, str. 25, cv. 15 

2. Hört zu und sprecht nach!/ Poslouchejte a opakujte! 

https://www.dw.com/en/5-where-are-you-from/a-19518313 

- naučte se názvy světadílů v němčině  

 

SK2 

– 
nová slovíčka L2/M4- stránka v PS: 43-44 – naučit se nazpaměť a případně si pustit na 
translaturu výslovnost 
 
Klíč k řešení cvičení PS 18/41 
• 
seinen 
• 
ihre 
• 
ihren 
• 
sein 
• 
unsere 
• 
mein 
• 
Ihren 
• 
sein 

 

MATEMATIKA 

Procenta –slovní úlohy 

- uč. str. 243/1, 2, 3 

- uč. str. 244/4 

výsledky jsou v učebnici str. 286 (9.6) 

 

https://www.dw.com/en/5-where-are-you-from/a-19518313


 

 

DĚJEPIS 

prezentace  Jan Hus, husitství, opsat a naučit slidy 16 a 17, , pak zhlédni na youtube pověst  O Žižkovi 
https://www.youtube.com/watch?v=i4LCaogphg8  

(veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: 

perina1139 složka 7. ročník) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i4LCaogphg8
mailto:dejepis.perina@seznam.cz

