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ČESKÝ  JAZYK 

Opakování pracovní list jazykový rozbor – práce na 2 hodiny mluvnice! práci si 

vytiskni a doplň nebo ji vypracuj na papír. Řešení bude následně vloženo. (veškeré 

materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: 

perina1139 složka 7. ročník) 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Jurečková: 

Slovní zásoba 6B – A Happy Ending – prac. sešity str. 78 – zapsat a nastudovat 

+ přečíst text v učebnici str. 70 a odpovědět na otázky ve cv.2 

Němcová: 

Projdi si v pracovním sešitě na str. 73 gramatiku 6.2, 6.3; učebnice str. 71/do ŠS 

vypracuj cv. 3, 4 (pomocí příběhu z předchozí strany); cv. 5 – napiš anglicky, co 

musíš, či nesmíš dělat při těchto symbolech 

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 

 

FYZIKA 

1. ústně odpověz otázky 1. – 3. na str. 166. 



2. do sešitu vyřeš úkol 1. na str. 166. 

3. prostuduj článek 3.7 na str. 167 – 169. 

4. opiš žlutý rámeček na str. 169. 

5. narýsuj obrázek 3.27 na str. 167. 

 


