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ČESKÝ  JAZYK 

Čítanka str. 208  - Slovníček literárních pojmů – Vypiš si základní znaky těchto útvarů : 

1. Metonymie 

2. Personifikace 

3. Nadsázka (hyperbola) 

4. Pohádka 

5. Neologismus 

 

  

ANGLICKÝ  JAZYK   

PS str. 58/1 – slova z rámečku doplň do textu, věty seřaď tak, aby tvořily příběh. 

cv. 2 – celá příběh si pozorně ještě jednou přečti a odpověz na otázky 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Skupina 1  

GutenTag! 

Opakování 2. lekce: 

1. Zopakuj si slovíčka 2. lekce 

2. Vypracuj cvičení do sešitu: 

a) Wohin fahren sie? / Kam jedou?   Vytvoř věty. 

1. Marion – Meer    2. Wir – Berge  3. Frau Bauer – Lissabon  4. Herr Klein – Griechenland 

5. Peter  und  Franz – Bodensee 

1. ……………………………………………………………………………………. 



2. ……………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………………………………….. 

b) Ergänze  den  Dialog./Doplň dialog: 

 ………………………………………………………………..   Wir fahren in die USA. 

 ……………………………………………………………….. Wir besuchen meineTanta. 

 ………………………………………………………………… Drei Woche. 

c) Antworte frei./Volně odpověz. 

1. Warum fährst du m Urlaub ans Meer? 

2. Warum fährst du nach Deutschland? 

3. Wann ist es in Deutschland kalt? 

4. Wie ist das Wetter heute? 

 

SK.2 

– slovní zásoba – zkouška – PS: 27/18 a 28/19 a PS:27/17 

Klíč k řešení cvičení: PS: 19/1 

 Nach Paris 

 Ins Gebirge/In die Berge 

 Ans Meer 

 An den Bodensee 

 In die USA/Nach New York 

 Nach England 

 

 

      

DĚJEPIS 

prezentace Jan Hus, husitství, opsat a naučit slidy 22 a23, pak zhlédni na Youtube Dějiny udatného 
českého národa:  
https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg 
https://www.youtube.com/watch?v=cgBOZsnjBok 
https://www.youtube.com/watch?v=ONrMJnrkBvk 
(veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 
složka 7. ročník) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg
https://www.youtube.com/watch?v=cgBOZsnjBok
https://www.youtube.com/watch?v=ONrMJnrkBvk
mailto:dejepis.perina@seznam.cz


 

 

ZEMĚPIS –  

NEZAPOMEŇTE SI PRACOVAT S ATLASEM, VYHLEDÁVEJTE SI INFORMACE ZMÍNĚNÉ 

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

si internetem). 

Učebnice str. 93 dole – přečtěte si: Víte, že………… 

Do sešitu: 

Státy bývalé Jugoslávie 

Chorvatsko -  republika, EU, Nato, měna – chorvatská kuna 

- Přímořská střediska, cestovní ruch, přístavy Rijeka, Split 

Bosna a Hercegovina – republika, měna – směnitelná (konvertibilní) marka 

- Hornatá země, velké nerostné bohatství 

Republika Severní Makedonie -  měna- makedonský denár 

- Málo rozvinutý stát, převažuje potravinářský průmysl (k nám se dováží víno) 

Srbsko – republika, měna – srbský dinár 

- Menšiny Maďarů a Albánců 

- Strojírenský a potravinářský průmysl 

Černá Hora – republika, Nato, není v EU, ale platí se Eurem 

- Hornatý povrch 

- Hospodářsky málo rozvinutá země 

- Převažuje potravinářský a cestovní ruch 

Kosovo -  (bývalá srbská provincie), republika, v rámci EU ji uznalo 22 států včetně ČR, měna - 

Euro 

- Žijí zde především Albánci 

- Velmi slabé hospodářství 

Slovinsko – republika, EU, EURO, NATO 

- Strojírenský a dřevozpracující průmysl 

- Turistický ruch 

Další stát nepatří mezi výše uvedené. 

Albánie – republika, Nato, měna – albánský lek 

- Velké zásoby chromu a přírodního asfaltu 

- Hospodářství je málo rozvinuté 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


