
7. A (čtvrtek 30. 4. 2020) 

 

DĚJEPIS 

Zápis prezentace Jan Hus, husitství, opsat a naučit slidy 2-3, (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 

 

MATEMATIKA 

Výpočet základu 
Zopakovat podle ŠS z minulé hodiny 

PS 219/1a (číslo z horního řádku vynásobíš 100) 

PS 219/1b (číslo z horního řádku vydělíš 2, potom vynásobíš 100) 

PS 219/1c (číslo z horního řádku vydělíš 10, potom vynásobíš 100) 

PS 219/1d (číslo z horního řádku vydělíš 4, potom vynásobíš 100) 

PS 220/5 (zvol si jeden způsob výpočtu) 

 

FYZIKA 

1. Otázky a úkoly na str. 137 odpověz ústně 

2. Vypočítej úkol 3. Na str. 138 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Výukové video procvičování výslovnosti 
https://www.youtube.com/watch?v=hYevqOMiMJc  (opakuj doma nahlas), pak pracovní list 

slovní zásoba, vytiskni a doplň nebo napiš do sešitu. (veškeré materiály na mailu 

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

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

Kontrola odpovědí na otázky z textu Sebastian Vettel: 

1. Automobilrennen 

2. 3. Juli 1987 in Heppenheim 

3. 6 Jahre 

4. Ferrari 

5. 4 

6. Gymnasium 

7. Hanna Sprater 

8. 1 

9. In der Schweiz 

 

Učebnice strana 18, Wortfel, Sportarten 

1. sloupec slovní zásoby se naučte a slovíčka napište do sešitu. 

Pracovní sešit strana 11, cv .21. V tomto cvičení budete doplňovat 4. pád. 
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Dále ve cvičení 22 budete doplňovat přivlastňovací nebo osobní zájmeno. 

Učebnice strana 15, Du Kannst, v této části máte shrnutí nejdůležitějších frází dané lekce. 

Vlevo jsou otázky, vpravo možné odpovědi. Zkuste k některým z daných odpovědí také 

paralelně formulovat vlastní odpovědi. 

 

 

RUSKÝ JAZYK 

 

 

Projekt- popis člověka (kamaráda/kamarádky) -  „Moj drug/moja podruga“  

 

Popište svého kamaráda,  kamarádku, spolužáka, spolužačku nebo sourozence (podle 

vlastního  výběru). Popis by měl obsahovat – jméno, věk, vnější vzhled, charakterové 

vlastnosti. K popisu nakreslete obrázek nebo přiložte fotografii, oskenujte (vyfoťte na mobil) 

a pošlete na email: machova.perina@seznam.cz. Termín odeslání – do 10.5.2020. 
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