
7. A (pondělí 18. 5. 2020) 

 

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE)  

I. kontrola zadání ze dne 13. 5.  

1. uč. str. 101  

b) cv. 1 – písemně do sešitu 

 

2. uč. str. 81/cv. 1 

 

 

II. Nové zadání 

Přihlas se na stránky www.scoidat.cz  (přihlašovací kód a heslo jste všichni dostali ode mne)  

a vyplň tento test. V úterý dopoledne jej budu kontrolovat. 

7. třída Mluvnice - větné členy (1. pokus) 
 

 

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.                                          

 

http://www.scoidat.cz/


FRANCOUZSKÝ JAZYK 

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) 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Kontrola cvičení 35 - pracovní sešit strana 16. 

Ich komme aus Deutschland. 

Wo wohnst du? 

Ich fotografiere deine Katze. 

Wie alt bist du? 

Sein Hund ist weiss(ostré S) und dick. 

Das ist Ivetas Katze. 

Ich bleibe vier Stunden. 

Am liebsten mache ich Karate. 

Meine Oma ist klein und nett. 

Heute ist Mittwoch. 

 

Kontrola cvičení 36, pracovní sešit strana 16. 

músst, will, kónnen, willst, mússen, kann, muss 

 

Kontrola cvičení 37, pracovní sešit strana 17. 

will, muss, kannst, willst, kann, mússen, Willst, kann muss, will, músssen, kann, will 

 

Pracovní sešit strana 17, cvičení 38, zde utvoříte správně přivlast.zájmeno podle příkladu. 

Vytvoříte 3 jednoduché věty, které budou obsahovat daná podstatná jména. Věty napište do 

sešitu. 

Pracovní sešit strana 18, cvičení 39. Zde budete doplňovat chabějící políčka do tabulky, vždy 

přivalst. zájmena podle zadaného údaje v 1. sloupci tabulky - pak je vždy osobní zájmeno v 1. 

pádě. Barevně si vyznačte shodné tvary a shodné koncovky. 

 

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). 

 

ZEMĚPIS 

mailto:Skacelova.perina@seznam.cz
mailto:dejepis.perina@seznam.cz
http://www.liveworksheets.com/worksheets/ru


Vypracujte opakování – Severní Evropa – odešlete do čtvrtka 21. 5.  

na pacesova.perina@seznam.cz  

Opakování – Severní Evropa     

Vyplň, vypracuj a odešli na pacesova.perina@seznam.cz                                                                                         

 

Jméno:                                                                           Třída:                                       

 

1. Napište všechny státy patřící do Severní Evropy a přiřaď k nim hlavní města 

 

2. Který druh elektráren vyrábí v Norsku většinu elektrické energie? 

 

3. Trajektová doprava v Severní Evropě zajišťuje různá spojení mezi státy, napiš 

jaké. 

 

 

4. Která Pobaltská republika klade důraz na informační technologie? 

5. Změřte na mapě v atlase a vypočítejte podle měřítka vzdálenost mezi městy 

Narvik a Kiruna. 

 

6. Napište státy, které mají přístup k moři. 

 

7. Vysvětli pojmy tajga a tundra. 

 

8. Napište, ke které jazykové skupině patří Lotyši a Litevci. 

 

9. Který známý český skladatel působil v Göteborgu? 

 

10.  Přiřaďte státy k městům: Turku-              Narvik-                Odense-  

mailto:pacesova.perina@seznam.cz


 

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. MRÁZOVÁ) 

Řešení překladu 

1. I´m going to (I´ll) telephone him this evening. 

2. We´re going to (We´ll) visit his aunt in America. 

3. I am not going to celebrate my birthday this year. 

4. They are not going to (They won´t) like your new friend. 

5. The weather will be better tomorrow. 

6. If you are hungry  I´ll make lunch. 

7. We must go by bus or we´ll be late. 

8. I hope they´ll come on time. 

Should – shouldn´t 

You should go there -  Měl bys tam jít. 

You should learn more. – Měl by ses více učit. 

You shouldn´t  smoke. – Neměl bys kouřit. 

You shouldn´t eat so much. – Neměl bys tolik jíst. 

 

Str. 69/5 

1. What´s the matter? 

I´m tired. 

Well, you should go to bed earlier. 

I know, but I wanted to watch the football. 

2. Haven´t you got anything to do ? 

No, I haven´t and I´m bored. 

Well, you should go and see one of your friends. 

I can´t. They´re all doing something today. 

3. What´s the matter ? 

My knee hurts. 

Well, you should go to the doctor´s. 

Yes, OK. 

4. What´s up ? 

I feel sick. 

Well, you shouldn´t eat so much. 

5. What´s the matter ? 

I don´t feel very well. 

Well, you shouldn´t go to school  today. 

6. Aren´t you going to have any  breakfast? 

I haven´t got time. I´m late. 

Well, you should get up earlier. 

 Yes, OK. Bye. 



7. What´s wrong ? 

I´m cold. 

Well, you should put a jumper on. 

Oh, all right. 

8. Are you OK? 

No, I´ve got  toothache. 

Well, you should go to the dentist´s. I´ll phone and make an appointment. 

OK. Thanks. 

 

Přečti si 8 rozhovorů, do tabulky si napiš 8 problémů (dle vzoru) a ze zeleného 

rámečku použij příslušnou radu. 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. PAŠTOVÁ) 

 Writing - prac. seš. str 47 cv 5, 6 podle příkladu vytvoř otázky a ve cv 6 použij ever nebo 

never. 

 


