
7. A – pondělí 23. 3. 2020 

 

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE) 

I. Kontrola zadání z minulé hodiny 

1. PS 45/10 

Vystoupily skupiny, horolezci se spustili, sny se rozplynuly, vesnice se rozrůstaly, 

potoky se vinuly a vlévaly se (ony), pařezy ztrouchnivěly a rozpadly se, pobíhali 

hřebci, (my) bychom se mýlili, se objevily ředkvičky, vrátili jsme se (my) uchváceni, 

matematika a fyzika byly předměty, se objevily slzy, řidiči přivezli a vykládali (oni). 

 

2. uč. 73/2 a) – c) 

cestovatel (1 – slovní druh) – rozvitý; Zkušený (2) – holý; Každý (3) – rozvitý; mlha a 

šero (1) – několikanásobný; Cítit se (5) – rozvitý); ano (9) – rozvitý; My (3) – holý; 

vyzvánění (1) – rozvitý; týdny (1) – rozvitý; Hoří (10) – holý; Sytý (2) – holý; proč (6) 

– rozvitý; autobus a automobil (1) – několikanásobný, rozvitý 

 

3. Nahraďte podmětovou část věty větou vedlejší: 

Bylo by zajímavé, kdybychom se mohli podívat na safari do Keni. Kdo se bojí, nesmí 

do lesa. Je možné, abychom se tomu vyhnuli. Kdo je nemocný, má se řídit radami 

lékaře. Bylo mu doporučeno, aby se léčil v lázních. 

 

II. Nové zadání 

1. PS 45/11 

2. Napište do sešitu mluvnice číslo věty, k němu vypište z následujících vět podmět a 

určete, kterým slovním druhem je vyjádřen. 

1. Vy jste mě neviděli. 2. Protože je spojka podřadicí. 3. Z lesa bylo slyšet vrkú. 4. 

Někdo potichu vstoupil do místnosti. 5. Nemocný byl převezen do nemocnice. 6. Já to 

nebyl! 7.To se mi líbilo. 8. Ustoupit z požadavků se nedalo. 9. Ty hlídej, já se tam 

podívám. 10. Nebylo snadné získat tu fotografii s jeho podpisem. 11. Jenom jeden může 

zvítězit. 12. Letadlo, které se po startu porouchalo, nakonec šťastně přistálo. 13. 

Poněvadž se často neužívá. 14. Pracovat ho netěšilo. 15. Jeho ne mi znělo v uších. 16. 

Třetí na trase zabloudil. 17. Dívka, jež stála za rohem se na nás usmála. 18. Něco se 

ztratilo. 19. Proč je tvým častým slovem 20. On nic neviděl. 21. Všechno bylo 

připraveno včas. 

 

3. uč. 85/1 – celé věty 

 

FYZIKA 

Do sešitu odpověz na otázku 8. a 10. a vypočítej příklady 10. A 11. na str. 122 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 



Práce s textem (Francouzština text 1), přečti článek, s pomocí slovníku přelož, do sešitu opiš 

otázky a odpověz zda je pravdivá (vrai) nebo nepravdivá (faux) (materiály na mailu 

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

 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

Učebnice str.7, cv. 6 - řetěz otázek- sehr gut, gut, nicht sehr gut, nicht. Do škol.sešitu napsat 3 

otázky a 3 odpovědi -Kannst du....? 

Ja, oder nein.....ich kann Př.Kannst du Tschechisch sprechen? 

Učebnice str.8, cv. 7 - richtig oder falsch? Text přečíst a was stimmt - co je pravda napsat do 

škol. sešitu. Podívejte se na foto a zeptejte se, jestli umí Stefan hrát tenis. Víte už ze cv.4, že 

to neumí- Nein, er kann nicht Tennis spielen. 

Ušebnice str. 8 - Grammatik- opsat do sešitu a naučit časovat -  kann - umět, muss - muset, 

will - chtít. 

 

RUSKÝ JAZYK 

 

1) Ukazovací zájmeno „éti“ = tito, tyto, toto (viz PS – str. 61), PS – 61/20 

2) Osobní zájmena ve 3.pádě j.č. – učebnice str. 49 – přepsat tabulku do škol.sešitu 

3) PS – 62/25, 63/28 – křížovka 

ZEMĚPIS 

Severní Evropa, uč. str. 71 72 

Vypište si všechny státy tohoto regionu a u nich uveďte hlavní města (pracujte s mapami a 

přílohami v atlasu světa, popř s internetem), 

nastudujte si článek a vypište si základní informace. 

 

ANGLICKÝ JAZYK (PÍ UČ. MRÁZOVÁ) 

 

 Zopakuj si 3. tvar nepravidelných sloves (PS str. 79) 

                            PS str. 46/1 do křížovky doplň 3. tvary sloves 

                            Do sešitu napiš 5 vět v předpřítomném čase (dle vlastního výběru) 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK (PÍ UČ. PAŠTOVÁ) 

prac. seš. str 39 cv 5 doplň zájmena a příd. jména. Napiš do slovníčku slovíčka 4D a Culture a nauč se! 
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