
Materiály k samostudiu 

Úterý 28.4. 2020 

Třída 7.C 

 

 

ČESKÝ  JAZYK 

Prezentace Wiliam Shakespeare zápis slidy 2-9, přečti si slide 10, pak pracovní list Romeo a Julie, 

vytiskni a doplň nebo vypracuj otázky do sešitu (veškeré materiály na mailu 

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

  

MATEMATIKA   

Výpočet základu (str.241-242) 
Zopakovat podle ŠS z minulé hodiny 
PS 219/1a (číslo z horního řádku vynásobíš 100) 
PS 219/1b (číslo z horního řádku vydělíš 2, potom vynásobíš 100) 
PS 219/1c (číslo z horního řádku vydělíš 10, potom vynásobíš 100) 
PS 219/1d (číslo z horního řádku vydělíš 4, potom vynásobíš 100) 
PS 220/5 (zvol si jeden způsob výpočtu) 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Jurečková 

Who the hell is Captain Tom? Zjisti, kdo je Captain Tom, zajímavosti o jeho minulosti a proč ho dnes 

v Británii zná každý a anglicky o něm napiš min. 7 vět. Práci mi pošli na jureckova.perina@seznam.cz 

Němcová 

Pracovní sešit – str. 47/ cv. 4, 5, 6 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Pracovní list test povolání, pracuj se slovníkem, přelož si jednotlivé otázky a odpovídej na ně ano- ne, 

pak si spočítej body a přelož si výsledek. (veškeré materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, 

heslo: perina1139 složka 7. ročník) 

RUSKÝ  JAZYK 

11.lekce – procvičování I. Procvičování vazby: „pochóž/ pochóža“ (podobný/podobná) Přeložte věty: 

1) Sestra je podobná otci. 2) Bratr je podobný matce. 3) Káťa je podobná babičce. 4) Otec je podobný 

dědečkovi. 5) Komu jsi podobný? Překlad oskenujte nebo vyfoťte a pošlete na email: 



machova.perina@seznam.cz II. Pracovní sešit – 78/28 – dopište zakončení přídavných jmen,trénujte 

čtení vět nahlas 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

– přivlastňovací zájmena ve 4.pádě – modrá tabulka na stránce v učebnici 13 – přepsat do sešitu, 

pozor na koncovku –en! v mužském rodě a zkusit si cvičení 24 na stránce učebnice 13 Klíč k řešení 

cvičení: PS: 9/18 • Ja, das ist seine Uhr. • Nein, das ist nicht sein Roller. • Ja, das ist ihr 

Tennisschläger. • Ja, das sind seine Inlineskates. • Nein, das ist nicht Ihr Handy. • Ja, das ist sein 

Anorak. 

 

DĚJEPIS 

ZEMĚPIS 

PŘÍRODOPIS 

Savci – opakování – vytvoř osmisměrku s 20 zástupci savců a tajenkou SAVCI Vypracovaný úkol pošli 

na mail krauseova.perina@seznam.cz 

FYZIKA 

CHEMIE 

 


