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ČESKÝ  JAZYK 

Opakování přívlastek volný a těsný – ve výukové prezentaci si zopakuj přívlastek 

volný a těsný, cvičení ze slidu 7 pak udělej do sešitu. Kdo bude mít zájem o 

kontrolu, pošle fotku nebo scan sešitu na mail skacelova.perina@seznam.cz 

(veškeré materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 

7. ročník) 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Jurečková 

Pracovní sešity str.44-45/cvičení 4,5,6 

Němcová 

Učebnice str. 60/cv. 1, 2 – do školního sešitu, projdi si slovíčka v pracovním sešitě 

str. 78 Making people aware 

ZEMĚPIS 

NEZAPOMEŇTE SI PRACOVAT S ATLASEM, VYHLEDÁVEJTE SI VŠECHNY INFORMACE ZMÍNĚNÉ V 

TEXTU, utvrzujte si vizuální paměť (pomáhejte si i s internetem). Zapište si do sešitu: Francie 

(republika) V učebnici na str. 79 – 80 Většina území se nachází v Západní Evropě, republiku tvoří také i 

tzv. Zámořská Francie (území v Karibiku, Severní a Jižní Americe, v Indickém oceánu a Oceánii), patří k 

ní i ostrov Korsika ve Středozemním moři. V minulosti Francie vlastnila hodně kolonií (mnoho 

přistěhovalců, především z Afriky). Řeka Loira. Hlavním městem protéká řeka Seina. Město 

Strasbourg – sídlo Evropského parlamentu (řeka Rýn). Je významná i z politického a hospodářského 

hlediska. Světově proslulé jsou výrobky francouzského průmyslu, ten je soustředěn na severu země: 

Strojírenský - výroba dopravních prostředků (automobily Renault, Peugeot), letadel (Toulose) a lodí. 

Proslulost ve výrobě jaderné energie. Chemický - pneumatiky (Michelin), uznávaná kosmetika (např. 

Dior), léčiva. Textilní - oděvy a kožené zboží. Potravinářský – víno, sýry, hořčice – francouzská 

kuchyně je vyhlášená v celém světě. Turistický ruch – samostatně si vypište alespoň 5 kulturních 

památek nebo oblastí. Zemědělství: příznivé přírodní podmínky – pšenice, vinná réva, ovoce, rostliny 

pro kosmetiku např. levandule. Města: přístavy – Bordeaux, Le Havre, Marseille.; střediska zimních 

sportů – Chamonix, Albertville; dále Lyon, Nice, Cannes, Orléans, Nantes, Remeš (Reims), Dijon, 

Rouen. Podívejte se na film o Paříži na: https://www.youtube.com/watch?v=CuO3Jb-D_mA 

FYZIKA 



1. Otázky a úkoly na str. 137 odpověz ústně 

2. Vypočítej úkol 3. Na str. 138 

 

 


