7. A (pondělí 27. 4. 2020)
ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE)
I. kontrola zadání ze dne 22. 4.
1. PS str. 35/cv. 3 (Pu času, místa, způsobu, míry, přípustky)

V zimě obvykle automobily jezdí pomaleji a s rozsvícenými světly. V čisté vodě potoka plavali
štíhlí pstruzi. Na žádost jsme uvedli adresu trvalého bydliště. Hlídač v parku se na nás tvářil
velmi rozzlobeně. Přes mrazivé počasí jsme jeli v neděli na lyže. V koloně vozů jsme
postupovali hlemýždím tempem. Úplně nás uchvátil pohled na rozbouřené moře. Večer jsme si
u táboráku vyprávěli různé příhody. Veronika se letos přihlásila do jazykového kurzu
angličtiny.
II. Nové zadání
1. Doplňte koncovky příčestí (napiš číslo věty a vypiš pouze několikanásobný podmět a
přísudek)
1. Výletu se zúčastnil__ muži, ženy a děti. 2. Nad stavením poletoval__ vlaštovky a holubi. 3.
Do blízkého lesa se rozběhl__ dívky a chlapci. 4. Nové světové rekordy vytvořil__ mladé
plavkyně a mladí plavci. 5. Na školní praxi si dobře počínal__ studentky a studenti z naší školy.
6. V lehkoatletických přeborech se skvěle umístil__ ženy i muži z našeho města. 7. V těžkém
terénním závodě se osvědčil__ motocykly i naši jezdci. 8. Na louce se pásl__ koně a hříbata. 9.
Na louce se pásl__ hříbata a koně. 10. Stromy a květiny se zazelenal__ po jarním dešti. 11.
Chlapci a děvčata si hrál__. 12. Na palouku skotačil__ děvčata a chlapci. 13. Krasobruslaři a
krasobruslařky se svědomitě připravil__ na mistrovství Evropy. 14. Hutě a doly splnil__
dohodnuté termíny. 15. V parcích a zahradách kvetl__ kosatce, růže a tulipány. 16. O úrodu
pečoval__ sadaři a jejich pomocnice.
2. Určete, která z PU vyjadřují příčinu, která účel, podmínku a přípustku (celý text opsat
do sešitu).
Na radu souseda jsem dnes odpoledne zůstal doma. Nepůjdete se k rybníku vykoupat? Zdeněk
skákal radostí. Navzdory všem překážkám jsme zvítězili. Při vyšších otáčkách se z motoru
ozývaly podivné zvuky. Pes přiběhl až na mé zavolání. Jaruška se s námi přišla před odjezdem
rozloučit. Stalo se tak přes jeho výslovný zákaz.

FYZIKA
Prostuduj článek „Měření atmosférického tlaku“ na str. 133 – 137 a udělej výpisky.

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Pracovní list vytvoř otázku, na pracovním listu je 12 odpovědí, zkus k nim do sešitu pomocí
slovníku vytvořit otázku. (veškeré materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo:
perina1139 složka 7. ročník)

NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola cvičení - pracovní sešit. Případné chyby se nezapomeňte opravit. PS str.9, cv. 16:
Das ist seine...,
Das ist ihr ..., Das ist dein ..., Das sind eure ...
PS str.9, cv.17: ihre, sein, ihr, seine, seine, sein, ihr
PS str.9, cv. 18: Ja, das ist seine Uhr. Nein, das ist ihr..., Ja, das sind seine..., Nein, das ist
nicht ihr..., Ja, das ist sein...
PS str.10, cv. 19
Co k sobě patří? Otázky i odpovědi si nahlas přečtěte!
PS str.10, cv. 20
Odpovězte pomocí přivlast. zájmena!! Příklad: Nein, das sind nicht meine Jeans.
Učebnice str.14, cv. 25
V tomto cvičení si budete opakovat barvy.
Učebnice str.14, cv. 26 - Wortschatz wiederholen! Zapište ve třech seznamech do školního
sešitu.
Příklad: Sportartikel: der Roller, das Fahrrad
Kleidung: das T - Shirt
Verschiedenes: der MP3 - Player
RUSKÝ JAZYK
11.lekce - dokončení
1. Ustálená vazba „pochóž/pochóža na...“ - učebnice str. 60 – Gramatický přehled,
pracovní sešit str. 79/2A
2. Křížovka - pracovní sešit -str. 77/27
3. Procvičování učiva na - www.klett.cz/online
(Učebnice – Klassnyje druzja 2, Kapitola 11- Čem my pochóži)

ZEMĚPIS
Tučně zvýrazněné platí pro všechny státy celé Evropy.
NEZAPOMEŇTE SI PRACOVAT S ATLASEM, VYHLEDÁVEJTE SI VŠECHNY
INFORMACE ZMÍNĚNÉ V TEXTU, utvrzujte si vizuální paměť (pomáhejte si i
s internetem).
U států vždy uvádějte, zda jsou republikou, královstvím atd.
Do sešitu: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Pracujte s učebnicí (str. 78 až 79)
a) Nastudujte si text a vypište si základní informace
b) Co mě napadne, když se řekne Velká Británie (uveď to, na co si vzpomeneš)…………

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. MRÁZOVÁ)
Řešení překladu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

In the summer Simon walks to school, but in the winter he usually goes by bus.
He walks for his friend James at the bus-stop.
James likes school, but Simon doesn´t.
He prefers weekends.
And what does he do at the weekend ?
He often meets James.
They visit friends, play football in the park or watch a good film.

Učebnice str. 63 Go and… - používáme, jestliže musíme jít na jiné místo a něco udělat
Př. I will go and brush my teeth. We will go and buy some bread. I will go to the kitchen and
cook the dinner.
Str. 63/6c
PS 51/5 doplň do PS

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. PAŠTOVÁ)
Uč. str 56 cv 1a - doplň slovesa, vytvoř z nich čas předpřítomný, napiš do sešitu a pošli mi ke
kontrole na mail: pastova.perina@seznam.cz.
prac. seš. str 44 cv 1 a cv 3 vytvoř věty v předpřítomném čase.

