
7. A (pondělí 25. 5. 2020) 
 

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE)  

I. kontrola zadání ze dne 20. 5. 2020 

1. uč. str. 102/cv. 3 a) b) c) 

Např. 

 
 

2. uč. str. 82/ cv. 4 do SŠ 

Např. 

 

II. Nové zadání 

1. uč. str. 102/ cv. 4 do SŠ 

2. PS str. 38/cv. 2 a) b) do SŠ 

 

FYZIKA 



1. odpověz písemně na otázky 4. a 5. na str. 152. 

2. vypočítej úkol 8. na str. 152. 

3. prostuduj článek „Přímočaré šíření světla“ na str. 152 – 154 a udělej výpisky. 

 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Pracovní list opakování gramatika, vytiskni a doplň nebo vypracuj na papír  a vyfoť, pošli 

na mail Skacelova.perina@seznam.cz nejpozději do  4.6.  (veškeré materiály resp. odkaz na 

ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník) 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Nová slovní zásoba, pracovní sešit strana 43. Nová slovíčka napíšet do sešitu až po 

Mittelmeer. Slovíčka se velmi dobře naučte!!! 

Učebnice strana 20. 

Die Urlaub - dovolená 

Přečtěte si rozhovor v bublinách. Stefan a Markus  se baví o svých plánech na dovolenou. 

Učebnice strana 20 - Bausteine 

Budete opakovat dialog ze cvičení 1 a současně doplňovat chybějící struktury. Věty napište 

do sešitu. 

Učebnice strana 21, cvičení 3. S pomocí fotografií si proberete novou slovní zásobu pod 

fotografiemi. Napište slovíčka do sešitu. Tvořte věty podle příkladu:Ich fahre ans 

Meer.(Pojedu k moři). 

 

RUSKÝ JAZYK 

12.lekce – práce s textem 

1. Učebnice – str. 66/8 – přečtěte si článek o Sašovi a jeho volnočasových aktivitách. 

Slovní zásoba k textu – str. 88-89. Najděte chybné údaje v tabulce pod textem. 

Tabulku narýsujte do sešitu a dopište do ní správné údaje. 

2. Výuková videa – www.eralash.ru 

 

ZEMĚPIS 

 

NEZAPOMEŇTE SI PRACOVAT S ATLASEM, VYHLEDÁVEJTE SI INFORMACE 

ZMÍNĚNÉ V TEXTU (zeměpisná místa, oblasti, řeky atd.) utvrzujte si vizuální paměť 

(pomáhejte 

si internetem). 

Do sešitu si postupně vypište informace o Rakousku, Švýcarsku a Lichtenštejnsku podle 

učebnice na str. 86 - 87  

Rakousko – republika (EU, Euro, Nato) 

Švýcarsko  - konfederace (samostatně si vyhledejte na internetu měnu, členství v EU, Nato) 
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Lichtenštejnsko – knížectví (samostatně si vyhledejte na internetu měnu, členství v EU, Nato) 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč.  MRÁZOVÁ) 

PS str. 56 – podívej se na obrázky a řekni, co musíš či nesmíš udělat. 

- Použij výrazy z šedého rámečku 

cv. 2 – doplň věty s použitím  must x mustn´t x don´t have to  tak, aby 

vznikly 

             pravdivé věty o tvé škole 

cv. 3 – napiš  - 2 věci, které musíš dělat ve škole 

- 2 věci, které nesmíš dělat ve škole 

- 2 věci, které musíš dělat doma 

- 2 věci, které nemusíš dělat doma 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč.  PAŠTOVÁ) 

Uč. str 60 - přečti si text a odpověz do sešitu na otázky ve cv 1 - pošli mi na mail ke kontrole. 

 

 

 

 


