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ČESKÝ  JAZYK 

Český jazyk Zápis Renesance a humanismus v Čechách, projdi si a zapiš do sešitu. Pak práce s 

literárním textem Ota Pavel, přečti ukázku a dozadu do sešitu vypracuj otázky (veškeré materiály 

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

  

MATEMATIKA  

Procenta – procvičování 
PS 207/13,14 
PS 213/3 (1kg=1000g……100%) 

  

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Jurečková 

Pracovní sešity str. 46/2 

Učebnice str.59/3,4 

Můžete udělat sami, nebo jsem nám naplánovala online hodinu na ZOOMu, takže pokud 

budete mít možnost, sejdeme se na 30 min na online hodině a gramatiku uděláme společně. 

Odkaz : 

Jolana Jureckova is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

 

Topic: Jolana Jureckova's Zoom Meeting 

Time: May 5, 2020 10:00 AM Budapest 

 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/71745015084?pwd=MGZCNXdHUml1b1NZaWUxZ1pPWEMxQT0

9 



 

Meeting ID: 717 4501 5084 

Password: 7HrbTZ 

Němcová 

Učebnice str. 61/cv. 3 do ŠS – odpověz na otázky, vycházej z článku na str. 60; pracovní sešit str. 

49/cv. 4 – odpověz, zda jsi danou věc dělal/nedělal, cv. 5 – do textu doplňuj slovesa v předpřítomném 

čase, nebo v čase minulém prostém 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

pracovní list opakování aller, venir, vytiskni a doplň správný tvar slovesa, pokud 

nemůžeš, tak do sešitu napiš číslo věty a pouze správný tvar slovesa (př. 1. nous 

allons), pak si vyber 5 vět z prvního cvičení a 5 vět z druhého cvičení a s pomocí 

slovníku je přelož do sešitu (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu 

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

RUSKÝ  JAZYK 

1. Dokončete projekt „Moj drug/moja podrůga“ 

2. Pracovní list I.– viz příloha – přepište text do sešitu (procvičujte azbuku) , 

vyberte správnou odpověď z možností pod textem a podtrhněte ji v textu. Trénujte 

čtení textu nahlas. 

3. Pracovní list I. - 3.a 4.cvičení – doplňte výrazy a přepište do sešitu 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

PS: 13/26 – doplň do tabulek podstatná jména podle rodů, zkus si větu: Ich suche (já hledám 

KOHO/CO?) – 4.pád a doplň dle tabulek Klíč k řešení cvičení: PS: 11/21 • seinen Ball • ihren 

Tennischläger • unser Fahrrad • Ihre Schuhe • deine Jeans • ihre Sporttasche • seine Schirmmütze 

PŘÍRODOPIS 

Připomínám, že stále nemáte všichni odevzdané práce z 27.3., 24.4. a 28.4.!!!!  

Do sešitu vytvoř velký nadpis BOTANIKA – ROSTLINY Opakování ze 6. ročníku – učebnice strana 72 – 

odpověz na úkol 1. a přepiš do sešitu schéma fotosyntézy ( připomeň si, co to je) - úkol 2.- přepiš 

tabulku do sešitu a přiřaď názvy rostlin z obrázků - vypracuj úkoly 3. – 5. Příští hodinu pošlu správné 

odpovědi. ( nečekejte a zkuste vypracovat sami, potom teprve případně opravíte) 

 


