
                               Materiály k samostudiu 

                                   Čtvrtek 18.6.  2020 

                                              7.B 

ČESKÝ JAZYK  -  

Pravopis  : učebnice str. 99 cv. 2,3,4 

MATEMATIKA 

Obsah rovnoběžníku 

uč. str. 212 – 216 zapsat modré rámečky 

 Vypracovat do sešitu: uč. str. 214/15, 16- nerýsovat, jen vypočítat 

uč. str.216/21 

FYZIKA 

Duté zrcadlo   

Zapiš do sešitu   Kulová zrcadla:    o  optická osa                          r   poloměr zrcadla 

                                                          S  střed křivosti zrcadla           f  ohnisková vzdálenost 

                                                          V vrchol zrcadla                      F  ohnisko 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yM6Uye4byRE  

Jaký obraz vzniká na dutém zrcadle  

ANGLICKÝ JAZYK  

PS str. 61 – cv. 5 doplň do textu  vhodné předložky 

                     cv. 6 rozhodni mezi mustn´t  a don´t have to 

                     cv. 7 rozhodni mezi should a shouldn´t 

NĚMECKÝ JAZYK 

SK2  

https://www.youtube.com/watch?v=yM6Uye4byRE


datumy / podívat se na stránku v učebnici 32 modrý rámeček – uvědomit si je a cvičení 

v učebnici na stránce: 32/6,7 a 33/9 – richtig/falsch – fajka/křížek – podle výroků, co 

souhlasí/nesouhlasí? 

Nová gramatika: sloveso sollen – mít povinnost – časování – přepsat do sešitu, přečíst si 

sloveso sollen na stránce v učebnici – 48, modální sloveso sollen se doplňuje 

plnovýznamovým slovesem na konci věty – př. Ich soll um 15 Uhr nach Hause kommen. 

– Mám povinnost přijít domů v 15h. 

Zkusit si PS: 33/10 doplnit 

Ich soll 

Du sollst 

er/sie/es soll 

wir sollen 

ihr sollt 

sie/Sie sollen 

Nová gramatika: Rozkazovací způsob ve 2.osobě j.č. (Imperativ) – stránka učebnice: 34 

modrý rámeček a učebnice 49/50 - přečíst 

 Pravidlo: v imperativu ve 2. osobě j.č. není osobní zájmeno, hlavně se 

imperativ rovná ve 2 .osobě j.č. kmenu slovesa (Geh!, Zeig!, Schlaf!, Such!, 

Trink!, Lies!, Koch!, Spiel!, Spring!, Fahr!, Mach!) 

 Ve 2.osobě j.č. imperativu je koncovka –e, když kmen slova končí na T – 

Lerne!, Warte!, Beginne! 

 Sloveso sein tvoří imperativ ve 2.osobě odtrhnutím koncovky -n od infinitivu 

– Sei! – buď!, příklad: Sei nett! – buď hodný!, Sei zu Hause! – buď doma! 

 Cvičení: učebnice: 34/10, 11 

 PS: 34/11 a PS: 33/9 

Klíč k řešení cvičení: PS: 30/2 
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