
7. A (čtvrtek 16. 4. 2020) 

 

DĚJEPIS 

Prezentace Lucemburkové, opsat slidy 28-30, pak práce s textem Korunovační klenoty, 

přečti si text a odpověz na otázky dozadu do sešitu. (veškeré materiály na mailu 

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

 

MATEMATIKA 

 

Opakování 
PS 178/5 (počet dílů, 1 díl,…) 

PS 174/9 (převeď na stejné jednotky a vypočítej podíl skutečné vzdálenosti a vzdálenosti  

                na mapě) 

PS 174/11 (převeď na stejné jednotky a vypočítej podíl skutečné vzdálenosti a vzdálenosti  

                   na mapě) 

PS 169/13 p.ú. 

 

FYZIKA 

 

Vypočítej příklad 3. a 4. na str. 128 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Interaktivní pracovní list  La famille 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C

3%A8re_(FLE)/La_famille/La_famille_rs39501gg 

vyplň tento pracovní list 1.cv. spoj pomoci myši, co patří  k sobě, 2.cv. podle rodokmenu 

doplň člena rodiny, 3.cv.napiš ženský protějšek, 4. cv. napiš mužský protějšek . Až to budeš 

mít zmáčkni na konci finish a poté dej zkontrolovat své odpovědi. 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Zájmena PŘIVLASTŇOVACÍ! 

mein - můj, dein - tvůj, sein - jeho - rod mužský, ihr - její, sein - jeho - rod střední, unser - náš, 

euer - váš, ihr - jejich, Ihr - Váš - vykání. 

Zájmena přivlastňovací se skloňují v jednotném čísle jako člen NEURČITÝ a v množném 

čísle jako člen URČITÝ. 

Závisí na podstatném jménu, které po nich následuje. V češtině používáme zvratné 

přivlastňovací zájmeno svůj. 

Němčina toto zájmeno nezná, proto se podmětu přivlastňuje přivlastňovacím zájmenem 

příslušné osoby. 

Např. Du liebst deine Arbeit? Máš rád svou práci? Er fárt mit seinem Auto. Jede svým autem.  

Helga begleitet ihre Mutti. Helga doprovází svou matku. 

V němčině je NUTNÉ správně rozlišovat významy ihr ( její, jejich) a v mluveném projevu i 

Váš ( při vykání). 
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Např. Das sind die Kinder und ihre Spiele. To jsou děti a jejich hry. 

Prosím, tuto část NEZANEDBEJTE!!! Přepište si (nebo vytiskněte) do školního sešitu.  

Učebnice strana 11, cvičení 18 a 19 ústně si procvičujte - buďte v přípravě důslední! 

 

RUSKÝ JAZYK 

 

11.lekce – procvičování 

1. Učebnice – str.56/10 A (čtení a překlad se slovníkem – ústně), 54/10 B – odpovědi na 

otázky  k textu (do sešitu) 

2. Pracovní sešit – str. 72/13 (viz slovíčka k 11.lekci – str. 86/87) 

3. Doporučená videa: www.jazyky-online.info/rustina/video 
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