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ČESKÝ  JAZYK 

Český jazyk TEST PŘÍVLASTEK, test si buď vytiskni a zakroužkuj správnou odpověď 

nebo do sešitu zezadu napiš číslo otázky a opiš! správnou odpověď. Pracuj 

samostatně a zjisti, jak na tom jsi. Příští hodinu češtiny zveřejním správné řešení. 

(veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, 

heslo: perina1139 .složka 7. ročník) 

  

MATEMATIKA   

Procenta - slovní  úlohy 
Původní cena zboží byla 2000 Kč. Urči jeho konečnou cenu, jestliže bylo zboží: 

① nejdříve zlevněno o 10% a potom zdraženo o 15% 
②nejdříve zdraženo o 15% a potom zlevněno o 10% 

③nejdříve zdraženo o 10% a potom zlevněno o 10% 
④nejdříve zlevněno o 15% a potom zdraženo o 15% 

 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Jurečková: 

Pracovní sešity str.47/5,6 + nová slovní zásoba 5C – Making People Aware prac. sešity str. 78 

- Udělejte sami nebo na online hodině – znovu odkaz: 

Jolana Jureckova is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

 

Topic: Jolana Jureckova's Zoom Meeting 

Time: May 18, 2020 10:00 AM Budapest 

 

Join Zoom Meeting 



https://us04web.zoom.us/j/78283116296?pwd=aXh0MnAxRitVdUd5R0dpeTlkRkszdz09 

 

Meeting ID: 782 8311 6296 

Password: 0P7QfC 

Němcová: 

Učebnice str. 64/ přečti si text Hrdinové a hrdinky Británie; do ŠS cv. 2 – přiřaď k 

dané osobnosti slova, která se jí týkají; cv. 3 vyplň tabulku informacemi z textu (4 

osobnosti) 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Francouzština passé composé opakování, vytiskni a přelož nebo krasopisně přelož 

do sešitu, pak vyfoť a pošli na adresu Skacelova.perina@seznam.cz nejpozději do 

25.5. do předmětu mailu napiš 7.tř Francouzština (veškeré materiály resp. odkaz 

na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 .složka 7. 

ročník) 

RUSKÝ  JAZYK 

12. lekce – procvičování, práce s textem 

1. Rozhovor – učebnice str. 64/5A – čtení a ústní překlad, procvičujte čtení nahlas 

2. Učebnice – str. 65/5 B – najděte v rozhovoru příslovce a napište je do sešitu 3. 

Online cvičení – www.liveworksheets.com/worksheets/ru 

Russian Interactive worksheets – pracovní list „Intěrnacionaľnyje slova“ - spojte 

obrázky s odpovídajícím výrazem, klikněte „Finish“ a potom „Check my answers“ 

- (úkol bude automaticky opraven a vyhodnocen). 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

– překládej – PS: 16/35 

Klíč k řešení cvičení: PS: 14/28 

· Ist das dein MP-3Player? 

· Gehört das T-Schirt Stefan? 



· Was suchst du? 

· Wo ist meine Schirmmütze? 

· Sind das Inlineskates von Tina? 

 

DĚJEPIS 

Dějepis prezentace Jan Hus, husitství, opsat a naučit slidy 7,8 a 9, pak zhlédni 

Slavné dny na Streamu https://www.slavne-dny.cz/episode/10006263/den-kdy-

byl-upalen-jan-hus-6-cervenec (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na 

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

FYZIKA 

1. vypočítej úkol 1. na str. 148 a odpověz písemně na všechny části úkolu. 

2. ústně odpověz na otázky 2. – 4. na str. 148. 

3. vypočítej úkol 8. Na str. 149. 

 

 


