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MATEMATIKA   

Opakování – přímá úměra 

Kontrola z minulé hodiny: příklad 2:   x= 6 (za 3 rohlíky zaplatíme 6 Kč) 

str.193/5:1,2kg cukru 

                                                 str.193/5: 6,75m 

 

Nepřímá úměrnost 

Do vyhledávače zadat: yutube.com. nepřímá úměrnost a klik na video ve žlutém obdélníku 

1) uč. str. 193-194 nastudovat 

2) zapsat: str.194 a) tabulka 

  b) Pamatujte si: vzorce,modré rámečky, graf pod modrým rámečkempečlivě narýsovat – lze použít i 

milimetrový papír    POZOR! Body grafu neleží na přímce, body spojte obloukem od ruky (bez 

pravítka) 

 

ZEMĚPIS   

1. Přes níže uvedený odkaz se seznamte s městem Riga. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/216411030400320/video/460206 

2. Do sešitu si napišteZajímavosti z Rigy a k tomu si z filmu písemně zaznamenejte 

alespoň 6 zajímavostí z tohoto města. 

 

ANGLICKÝ  JAZYK    

Řešení překladu : 

1. Every day Simon gets up at seven o´clock. 

2. He washes and gets dressed and goes downstairs to the kitchen 

3. Ha has breakfast. 

4. And what does he like for breakfast? 

5. He usually eats  bread or toast with butter and jam and he always drinks coffee. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/216411030400320/video/460206


6. After breakfast Simon cleans his teeth and combs (brushes) his hair and then he prepares his 

things for school. 

7. He puts  his books, exercise-books and snack into his bag. 

8. At quarter to eight  he leaves  the house. 

Učebnice str. 62 – přečti si článek a odpověz na otázky 62/1b, 63/2 

PS str. 50 – doplň dle článku v učebnici cv. 1 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK  

Skup. 1    

1. V pracovním sešitě vypracujte na straně 15 cvičení 30 a 31 

2. V pracovním sešitě vypracujte na straně 16 cvičení 36. 

 

Skup. 2     

přivlastňovací zájmena 2. a 1.osoby v 1.pádě - PS: 8/15  

Klíč k řešení cvičení: PS: 16/36 

 ihrmüsst 

 Petra will 

 Siekönnen 

 duwillst 

 wirmüssen 

 dasMädchen kann 

 Thomas muss 

 

DĚJEPIS   
 
prezentace Lucemburkové, opsat slidy 21-26, 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) 
 

 

 

mailto:dejepis.perina@seznam.cz

