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ČESKÝ  JAZYK 

Zápis prezentace Věta jednoduchá a souvětí, zapiš a nastuduj slidy 5,6,7 pak 

zhlédni výukové video Věta hlavní a vedlejší 

https://www.youtube.com/watch?v=lcgTnWYg0Rc, , pak do sešitu vypracuj 

cvičení věta jednoduchá a souvětí. Pokud chceš, pošli ke kontrole na 

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

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

  

MATEMATIKA  

 Grafy a diagramy s procenty 
ŠS 248/3 
ŠS 248/4a  (dopočítej, kolik občanů je spokojeno částečně, potom k % vypočítej úhel 

a sestroj kruhový diagram 
PS 235/1 pomocí trojúhelníku s ryskou zjisti, do jaké výšky na ose y sahá sloupec 
PS 235/2 vypočítej úhly jako u kruhového diagramu v učebnici 

 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Jurečková: 

Vypracujte interaktivní pracovní list a po dokončení mi pšlete již známým 

způsobem ke kontrole: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_pe

rfect/Present_perfect_gn96391ip 

Učebnice str.67/cv. 1 – znovu si projdi text ze str. 64 a šest otázek z tohoto cvičení 

odpověz (celkem budeš mít 24 vět – 4 osobnosti x 6 stejných otázek = 24 různých 

odpovědí)Němcová: 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect/Present_perfect_gn96391ip
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect/Present_perfect_gn96391ip


 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

pracovní list opakování gramatika, vytiskni a doplň nebo vypracuj na papír a vyfoť, 

pošli na mail Skacelova.perina@seznam.cz nejpozději do 4.6. (veškeré materiály 

resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 

složka 7. ročník) 

RUSKÝ  JAZYK 

12.lekce – práce s textem 

1. Učebnice – str. 66/8 – přečtěte si článek o Sašovi a jeho volnočasových 

aktivitách. Slovní zásoba k textu – str. 88-89. Najděte chybné údaje v tabulce pod 

textem. Tabulku narýsujte do sešitu a dopište do ní správné údaje. 2. Výuková 

videa – www.eralash.ru 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

PS: 18/39,41 – doplň tabulku podle modrých tabulek z učebnice na stránce 12, 13 

a ve cvičení 41 nezapomeň na přivlastňovací zájmena v 1. a 4.pádu 

DĚJEPIS 

prezentace Jan Hus, husitství, opsat a naučit slidy 13,14 a 15, pak zhlédni 

animovaný příběh Jana Husa https://www.youtube.com/watch?v=LHqDEOJjmmE 

a poslední dny Jana Husa https://edu.ceskatelevize.cz/posledni-chvile-jana-husa-

pred-popravou-a-jeho-odkaz-5e44194617fa7870610ed57d< (veškeré materiály 

resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 

složka 7. ročník) 

FYZIKA 

1. odpověz písemně na otázky 4. a 5. na str. 152. 

2. vypočítej úkol 8. na str. 152. 

3. prostuduj článek „Přímočaré šíření světla“ na str. 152 – 154 a udělej výpisky. 

 

 

 


