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Třída 7.D 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Vrátíme se opět na chvíli k pracovnímu sešitu, dodělejte si tato cvičení: 

Pracovní sešit 50/2,51/4,52/1,2 

 

Telefonování (přečti si chat a vyber správnou variantu do konverzace): 

https://www.umimeanglicky.cz/chat-telefonovani-2-uroven/207 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

- podívejte se na následující odkaz a opište si do sešitu skloňování přivlastňovacích zájmen a příklady  

http://www.nj.cz/zajmenaprivl.html 

Skloňování přivlastňovacích zájmen 

 
          der                                   das                                die                          množné číslo 
 
1. p. mein Anzug dein Hemd   ihre Tochter unsere Kinder 
2. p. meines Anzugs  deines Hemdes   ihrer Tochter unserer Kinder 
3. p. meinem Anzug  deinem Hemd   ihrer Tochter unseren Kindern 
4. p. meinen Anzug    dein Hemd ihre Tochter unsere Kinder 
  
Příklad: Dein Auto ist schon alt. (Tvoje auto je už staré.) 
Hast du seine Adresse? (Máš jeho adresu?) 
Besuchen Sie unseren Kollegen? (Navštívíte našeho kolegu?) 
Ich kenne ihre Schwester nicht. (Neznám její sestru.) 
Ich will Ihren Kindern ein Spielzeug kaufen. (Chci koupit Vašim dětem hračku.) 
Siehst du meinen Sohn? (Vidíš mého syna?) 
Wir müssen eure Kollegen einladen. (Musíme pozvat vaše kolegy.) 
 

- cvičení mi vyfoťte mobilním telefonem a posílejte na můj email: otoupalova.perina@seznam.cz 

 

FYZIKA 

1) Nová látka – zepředu do sešitu 

   Přečti si v učebnici pozorně stranu 130 až 132, protože v textu budeš hledat informace pro  

   zápis.   

   Atmosféra Země. Atmosférický tlak 

   Napiš zápis, v kterém bude: 

- co je to atmosféra 

- z jakých plynů je tvořena atmosféra 

- co je příčinou vzniku atmosférického tlaku 

- kde má atmosférický vzduch největší hustotu 

 

https://www.umimeanglicky.cz/chat-telefonovani-2-uroven/207
http://www.nj.cz/zajmenaprivl.html
mailto:otoupalova.perina@seznam.cz


ZEMĚPIS 

1. Doplnili jsme ke Slovensku např. Vysoké a Nízké Tatry, Malá a Velká Fatra, Podunajská a 

     Východoslovenská nížina, města jsme vyhledali, a když budu chtít navštívit TANAP =  

     Tatranský národní park, půjdu z města pod Tatrami = Poprad. Slovenštinu jsme si ověřili, 

      tak už víme třeba, že mačka = kočka. 

2. Poslední nové učivo: ČESKÁ REPUBLIKA (v učebnici už není, ale bude  až v 8. třídě)  

                                                                                  M 64 - 65 a M 66 – 67 

 vznik v roce 1993 

 počet obyvatel 10,6 milionů 

 rozloha 78 866 km2 

  hlavní město Praha na řece Vltavě 

 členská země EU od roku 2004 

Úkoly s pomocí map (zpracujeme do sešitu): 

 a)    5 pohraničních pohoří 

 b)    5 přítoků řeky Vltavy  

 c)     5 přítoků řeky Labe  

 d)    3 přítoky řeky Moravy 

 e)    kraj, ve kterém se nyní nacházíme 

 f)     dalších 5 krajů ČR a jejich krajská města 

 g)     2 lázeňská města ČR 

 h)    5 historických památek, které jsem navštívil (dokázali bychom je zakreslit? 

 

 

 

 

 

 

 

 A na závěr se zatím pouze díváme. 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10207220278-evropske-pexeso/209552116230016 

https://www.youtube.com/watch?v=rJ18mHIwJvQ 
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