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ČESKÝ  JAZYK 

Zhlédni výukové video Doplněk (celé má necelých 15 min, na závěr je opakování 

větných členů, to vám jen prospěje) 
 https://www.youtube.com/watch?v=6J3l4XF7vOk&t=9s,  

pak zápis prezentace Doplněk slide 2, cvičení na slidu 3 vypracuj do sešitu. Na 

úplném konci prezentace máte řešení pro kontrolu. Prosím neopisujte, zkuste 

opravdu pracovat samostatně a zkontrolujte si až hotovou práci! . (veškeré 

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

  

MATEMATIKA   

Výpočet počtu procent 
PS 213/1 (1 hektolitr=100 litrů….. proto 50 litrů=50/100 z hektolitru ….50% ) 
PS 213/2 – a)-d) přes 1%, e)-h) pomocí trojčlenky i)-l) pomocí des. čísel 
 v místě pod příkladem bude vždy zapsáno jak, budeš počítat (podle vzoru z minulé 
hodiny), na linku doplníš výsledek (můžeš používat kalkulačku) 

 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Jurečková 

Pracovní sešit str. 78/ slovní zásoba Have you climbed a mountain? (5B) – zapsat do 

slovníčku a naučit 

Pracovní sešit str. 46/1 – do křížovky doplníš třetí tvar sloves 

 

Němcová 

Pracovní sešit str. 48/cv. 1, 2, 3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6J3l4XF7vOk&t=9s


 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Francouzština 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) 

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. 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

přivlastňovací zájmena ve 4. a 1.pádě – PS: 11/23 

Klíč k řešení cvičení: PS: 10/20 

• Nein, das sind nicht meine Jeans. 

• Ja, das ist sein Roller. 

• Ja, das ist ihre Sporttasche. 

• Ja, das ist mein Handy. 

• Ja, das ist unser Ball. 

• Nein, das ist nicht Ihr Pullover. 

• Ja, das ist mein MP3-Player. 

 

 



 

 

DĚJEPIS 

Dějepis prezentace Gotika, opsat a naučit slidy 4-6, . (veškeré materiály na mailu 

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

dokument o katedrálách https://www.youtube.com/watch?v=sk4sRcU3K3M 

FYZIKA 

1. Vypočítej úkol 6. Na str. 138 

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

výpisky 

 

 


