
7. A (pondělí 15. 6. 2020) 

 

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE)  

 

I. kontrola zadání ze dne 10. 6. 

 

1. uč. str. 87/cv. 5 – základní skladební dvojice vypsat do SŠ 

 

potoky hučely a rozlévaly se; Dívky nacvičovaly; Chlapci se učili; Mravenci snášeli; Vrabci 

uzobávali; žloutly listy a snášely se (ony); turisté se posadili 

 

2. uč. str. 87/ 2 a) b) do SŠ 

 

Otázka: Koho? Co? Nám pustil lovec zvuků? 

Odpověď: Co naposledy na magnetofon zaznamenal. 

Lovec zvuků nám pustil, co naposledy na magnetofon zaznamenal. 

Otázka: O koho? Co? Se vedoucí postaral? 

Odpověď: Aby se všichni horolezci šťastně vrátili do základního tábora. 

Vedoucí se postaral, aby se všichni horolezci šťastně vrátili do základního tábora. 

Otázka: Koho? Co? Si Milan předsevzal? 

Odpověď: Že předhoní všechny ostatní spolužáky a dosáhne nejlepšího průměru ve třídě. 

Milan si předsevzal, že předhoní všechny ostatní spolužáky a dosáhne nejlepšího průměru ve 

třídě. 

Otázka: Koho? Co? Moderátor ohlásil? 

Odpověď: Že ve večerním programu nastanou změny. 

Moderátor ohlásil, že ve večerním programu nastanou změny. 

Otázka: Na koho? Co? Se nespoléhejte? 

Odpověď: Na to, že vám budou spolužáci při zkoušení napovídat. 

Nespoléhejte se na to, že vám budou spolužáci při zkoušení napovídat. 

Otázka: Koho? Co? Jsme poznali podle loga firmy? 

Odpověď: Kdo je hlavním sponzorem závodu. 

Podle loga firmy jsme poznali, kdo je hlavním sponzorem závodu. 

Otázka: Koho? Co? Musíte zajistit? 

Odpověď: Aby všichni měli dobré podmínky. 

Musíte zajistit, aby všichni měli dobré podmínky. 

Otázka: O čem vyprávěl? 

Odpověď: Že byl na dovolené a seznámil se s příjemnými lidmi. 

Vyprávěl, že byl na dovolené a seznámil se s příjemnými lidmi. 

Otázka: Koho? Co? Vedoucí zařídil? 

Odpověď: Aby nám odvezli batohy a lyže do ubytovny. 

Vedoucí zařídil, aby nám odvezli batohy a lyže do ubytovny. 

Otázka: O čem nám Martin vyprávěl? 

Odpověď: Co zažil na služební cestě v Austrálii. 

Martin nám vyprávěl, co zažil na služební cestě v Austrálii. 

 

II. nové zadání 

Vedlejší věty příslovečné 

1. uč. str. 88 – přečíst a zapsat (zkopírovat) do sešitu  

2. Písemně do SŠ cvičení č. 1, 2, 3, 4 



 

 

 
 

 

FYZIKA 

 

1. ústně odpověz na otázky a úkoly na str. 170. 

2. písemně vypracuj úkol 6. a 10. a,b na str. 171. 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Dans vos livres sur la page n. 13 faites l´excercise 4a,b,c- Pozor zopakujte si, jak tvoříme 

zápor v passé composé 

Na s. 100-102 v učebnici jsou vyčasovaná nepravidelná slovesa + vzory I. a II. slovesné třídy, 

sledujte poslední sloupec a zopakujte si tvary těchto sloves v passé composé u sloves, která 

známe.  

 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

Učebnice strana 29 + pracovní sešit strana 26, cvičení 19. Znovu si v učebnici přečtěte Wir 

entdecken, budete si opakovat slovní zásobu. Do pracovního sešitu s pomocí textů v učebnici 

vyřešíte cvičení 19. 

Pracovní sešit strana 44, nová slovní zásoba, slovíčka si přečtěte a dobře také naučte (do das 

Wetter). 

 



RUSKÝ JAZYK 

12.lekce - opakování – názvy oblečení, barvy 

1. Učebnice str. 69/15 – popis obrázku – sortiment zboží v obchodě se sportovními 

potřebami 

2. Pracovní sešit – str. 87/18 - spojte přídavná jména s oblečením  

3. Online cvičení –  procvičování slovní zásoby 

           https://www.jazyky-online.info/rustina/slovicka.php/flashcards.php  

           Ruské flashcards – tematické okruhy: Barvy, Oblečení 

 

ZEMĚPIS 

NEZAPOMEŇTE SI PRACOVAT S ATLASEM, VYHLEDÁVEJTE SI INFORMACE 

ZMÍNĚNÉ V TEXTU (zeměpisná místa, oblasti, řeky atd.) utvrzujte si vizuální paměť 

(pomáhejte 

si internetem 

Do sešitu: 

Východní Evropa (učebnice str. 95 – 96) 

Vypište si státy, vyhledejte a zapište hlavní města a jednotlivé státy – k nim si vypište 

informace z učebnice a také si vyhledejte na internetu informace – státní zřízení, členství 

v Nato nebo EU, měna 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK (PÍ UČ. MRÁZOVÁ) 

 

PS str. 59 cv 6 – sestav věty dle návodu 

                                              cv. 7- slovesa v rámečku dej do minulého času a doplň do vět 

                                              cv. 8 – doplň do vět slovesa 

zopakuj si minulé tvary nepravidelných sloves 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK (PÍ UČ. PAŠTOVÁ) 

 

Opakování - vypracuj v pracovním sešitě stranu 52 a 53, ve cvičeních použij čas 

předpřítomný "Present perfect". 

 

 

 

 

 

 

https://www.jazyky-online.info/rustina/slovicka.php/flashcards.php

