
7. A (pondělí 4. 5. 2020) 

 

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE)  

  

I. kontrola zadání ze dne 29. 4. 

1. Doplňte chybějící koncovky v příčestí minulém. 

1. Chlapci a děvčata se ráno sešli u školy. 2. Tam je už očekávaly/i paní vedoucí a pan ředitel. 

3. Všichni se vydali na cestu podle značek, které jim připravily/i žákyně a žáci z vyšších tříd. 

4. Děti, paní vedoucí ani pan ředitel nevěděli, kam je vlastně značky zavedou. 5. Šipky vyryté 

do země a různá jiná znamení je vedly cestou necestou, ale chlapci brzo vytušili, že směřují na 

Černý vrch. 6. Slunce pálilo, ve vzduchu bzučely/i mouchy a komáři, ale v lese byl příjemný 

stín a ozývali se tam drozdi a pěnkavy.7. V dálce se mezi stromy občas mihly/i srnky nebo 

zajíci. 8. Paní vedoucí s chlapci si cestou prohlédly/i veliké mraveniště, které chlapci objevili 

nedaleko cesty. 9. Když dívky s chlapci došly/i na Černý vrch, přivítaly/i je jejich starší 

kamarádky a kamarádi mohutným hurá. 10. Potom všichni společně posuzovali, jestli se podle 

značek lépe orientovaly/i dívky nebo chlapci. 11. Ukázalo se však, že dívky i chlapci objevili 

stejný počet značek. 

 

2. Určete, která z podtržených PU vyjadřují příčinu, která účel, podmínku a přípustku. 

Při dobré vůli i tento náročný úkol zvládneme. Kvůli ošetření chrupu přišel dnes do práce 

pozdě. Pro nezájem ze strany diváků se představení nekonalo. Jeníček a Mařenka šli do lesa 

na jahody. U námořníků se při nedostatku vitaminu C objevují kurděje. Koncert v parku se 

koná i za nepříznivého počasí. Přišel se s námi rozloučit. 

 

II. Nové zadání 

 

1. Najděte a určete ve větách příslovečná určení. 

Ze strniště silně foukal včera odpoledne vítr. Kouř vycházel z komína domku pomalu a plíživě. 

Koně se v ohradě odpoledne pásli na nízké trávě. Soused na víkend přijel na chatu na motorce. 

 

2. Zopakovat přívlastek – uč. str. 78 

3. Zápis do sešitu mluvnice – datum, nadpis PŘÍVLASTEK 

 - poučení (zápis učiva) najdu v pracovním sešitě uprostřed na straně 6. 

 

4. uč. str. 78/cv. 8 a) do sešitu 

 

5. Rozlište přívlastky shodné a neshodné. (Každé slovo určujeme zvlášť.) 

 

Staré hrady jsou ozdobou celého kraje. Hlavní potravou kukačky jsou housenky. Kánoe je slovo 

indiánského původu. Na našich řekách plují lodi rozmanité velikosti. Jízda na lyžích je oblíbený 

a vydatný sport. Hurvínek provádí svému otci všelijaké darebačiny. Na stěnách jeskyň se 

dochovaly kresby dávných lovců zvířat. V polárních krajinách žije bílý medvěd lední. Chlapec 

měl přání chytat v brance.  

 

 

 



FYZIKA 

1. Vypočítej úkol 6. Na str. 138 

2. Prostuduj článek „Změna atmosférického tlaku“ na str. 138 a 139 a udělej výpisky 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

pracovní list slovesa, přiřaď ke slovesu správné číslo obrázku, buď vytiskni a doplň nebo 

slovesa opiš do sešitu a pak přiřaď číslo činnosti . (veškeré materiály na mailu 

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

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Kontrola cvičení, pracovní sešit strana 11, cv. 21 a 22. 

cv. 21- seinen, ihren, unser, Ihre, Deine, ihre, seine 

cv .22- euren- er, Ihre- sie, ihren- er, ihr - es, sein- es, deine - sie, ihren - er 

Učebnice strana 18, druhý sloupec slovní zásoby, naučte se, při čtení dbejte na výslovnost a 

slovíčka si zapište do sešitu. 

Učebnice strana 19 - Wir entdecken 

Přečtěte si (nejlépe) nahlas článek Sport in den... 

Naučte si slovní zásobu pod čarou. 

 

 

RUSKÝ JAZYK 

 

Online test z ruštiny 

Posílám odkaz na online testy z Institutu jazykového vzdělávání: 

www.ijv.cz/online-test-rustiny 

Test má 5 částí, každá z nich 24 otázek. Po dokončení bude test automaticky vyhodnocen.  

Dnes si vyzkoušejte 1.část. 

Pracujte na projektu - Popis kamaráda/kamarádky. 

 

 

ZEMĚPIS 

Podívejte se na film o Paříži na: 

https://www.youtube.com/watch?v=CuO3Jb-D_mA 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. MRÁZOVÁ) 

Překlad přítomný čas prostý a průběhový 

1. Proč nemáš na sobě svetr?  Není mi zima. 

2. Co zrovna děláš?  Dívám se na TV. 

3. Můžu mluvit s Johnem? Bohužel ne, právě se koupe. 

4. Obvykle mluvíme česky, ale teď právě mluvíme anglicky. 

5. Podívej, prší. 

6. Prší tady často? 
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7. Co to čteš? Čtu knihu o zvířatech. 

8. Obvykle chodíme v neděli do kina, ale dnes jdeme do divadla. 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. PAŠTOVÁ) 

Prac. seš. str 45 cv 5 a cv 6 - doplň předpřítomný čas a pošli na mail 

pastova.perina@seznam.cz  ke kontrole. Do slovníčku si zapiš slovíčka kapitoly 5B. Pokud 

budeš mít zájem o poslech ang. písniček, zaregistruj se 

na: https://www.melodyenglish.cz/akce/uceni-doma/1/ a zkus doplnit úkoly u jedné z písniček 

např. "How are you ?" 

 

 

 

 

 

 

https://www.melodyenglish.cz/akce/uceni-doma/1/

