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ČESKÝ  JAZYK 

Zápis Jan Amos Komenský: zapiš nastuduj didaktická díla Komenského (Velkou 

didaktiku + didaktické zásady, zbývající díla příště), pak vylušti zašifrovaný text JAK 

(buď vytiskni anebo do sešitu) (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na 

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

  

MATEMATIKA  

Obvod a obsah rovnoběžníka 
PS 183/1 výšky narýsuj a označ jako u 212/7, označ strany; zápis, výpočet odpověď 
PS 184/3,4          vždy náčrtek, zápis, výpočet, odpověď 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Jurečková: 

Pracovní sešity str. 56/1,2,3 

Němcová: 

Učebnice str. 70/ cv. 1 – přečti si příběh a odpověz do ŠS na otázky z tohoto 

cvičení, následně rovněž napiš do sešitu, které z výpovědí ze cv. 2 jsou pravdivé 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Dans vos livres sur la page n. 11, faites l´excercise n. 3. Observe le tableau. 

Odpovědi ve větách zaznamenejte do školního sešitu. 

RUSKÝ  JAZYK 

12.lekce – Opakování  -  nakupování, jídlo, restaurace 

 

1. Pracovní sešit str. 86/14 A + 14 B - doplňte tvary sloves jíst a pít  
           (viz učebnice 9.lekce - str. 38) 



2. Pracovní sešit str.86/15 – doplňovací cvičení 
3. Výukové video – www.youtube.com  

            Russkij jazyk dlja inostrancev (ruský jazyk pro cizince) – epizoda „Restoran“  

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

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

Úterý – 9.6. – otázky WARUM a WANN? – warum znamená proč? a wann 

znamená kdy? – zkusit si v učebnici na stránce 23/10 a 22/6 a PS: 24/14 a naučit se 

nová slovíčka z L3/M4 – výslovnost na translatoru – stránka v PS: 45 - 47 

Klíč k řešení cvičení: PS: 20/3 

• nach Deutschland 

• ins Gebirge 

• an den Bodensee 

• ans Meer 

• ins Gebirge/in die Dolomiten 

• nach Japan 

• in die USA 

 

PŘÍRODOPIS 

Pohlavní rozmnožování – opylení a oplození 

přečíst v učebnici stranu 84- 85 

Poslechni si výklad opylení a oplození 

https://www.youtube.com/watch?v=ASSD4HK4MYg&list=PLu9YmWHGvyyuB4

ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=11 

Vytvoř výpisky podle učebnice a výkladu do sešitu 

Nakresli a popiš obrázek 35 Opakování – udělej si test 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2126 

 

 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WamTAGoLOnI

