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MATEMATIKA   

psát vždy téma, datum) 

Zadání  do sešitu, dodržovat zápisy - uvědomit si, o jakou úměru se jedná 

1) Za kolik minut urazí cyklista dráhu 8,125 km průměrnou rychlostí 12,5 km/hod? 

 2)  Čerpadlem o výkonu 25 litrů za sekundu se nádrž naplní za 1 hodinu 12 minut. Jak dlouho 

bude trvat naplnění nádrže čerpadlem o výkonu 20 litrů za sekundu? 

3) Ubytování v hotelu stojí 18 000 Kč za 10 dní. Kolik se zaplatí za týden? 

4)  Do ozubeného kola o 36 zubech zapadá jiné kolo o 20 zubech. Kolikrát se otočí druhé kolo, 

otočí-li se prvé desetkrát? 

                                                                                            

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    

– řešení překladu 

1. In the summer Simon walks to school, but in the winter he usually goes by bus. 

2. He waits for his friend James at the bus-stop. 

3. James likes school, but Simon doesn´t. 

4. He prefers weekends. 

5. And what does he do at the weekend ? 

6. He often meets James. 

7. 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 the tickets. 

I will go to the kitchen and look the dinner. 

Str. 63/6c 

PS 51/5 doplň do PS 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK  

SK.1 Heute arbeiten wir ins Arbeitsheft: 

1. Pracovní sešit str. 18, cvičení 39 – doplň tabulku  

    (maskulin = mužský rod, feminin = ženský rod, neutral = střední rod) 

2. Opakuji si modální slovesa na: Super Easy German(91):  

https://www.youtube.com/watch?v=QBBlMrj0lTw&list=PLk1fjOl39-

50WX8xiXwIBUcbdtMjlaZSj&index=8&t=0s 

3. Řešení: Pracovní sešit str. 17, cvičení 37 – 1. will, muss  2. kannst, willst  3. kann, müssen 4. Willst  

                                                                                5. kann  6. muss, will  7. müssen, kann  8. will 

     Str. 17, cvičení 38: 1. deine Katze2. sein Heft 3. unsere Skier 4. meine Mütze 5. ihr Rock   

     6. euere Tanta 7. sein Auto  8. Ihr Hemd  9. mein Kuli  10. ihr Lineal  11. deine Uhr  12. unser Onkel 

     13. Ihre Tasche 14. sein Buch 15. euer Computer   

 

SK.2 

PS: 10/20 

Klíč k řešení cvičení: PS: 8/15 

 IstdasdeineSchuhe? Ja, dasistmeineSchuhe. 

 Istdasdein MP3 Player? Ja, dasist mein MP3 Player. 

 IstdasdeineRollschuhe? Ja, dasistmeineRollschuhe. 

 Istdasdeine Uhr? Ja, dasistmeine Uhr. 

 IstdasdeineMütze? Ja, dasistmeineMütze. 

 Istdasdein Handy? Ja, dasist mein Handy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QBBlMrj0lTw&list=PLk1fjOl39-50WX8xiXwIBUcbdtMjlaZSj&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=QBBlMrj0lTw&list=PLk1fjOl39-50WX8xiXwIBUcbdtMjlaZSj&index=8&t=0s


 

 

 

 

DĚJEPIS   

 
prezentace Lucemburkové, opsat slide 31, pak otázky z dějepisné olympiády, přečti si text a odpověz 
na otázky dozadu do sešitu, stačí jen správné odpovědi  (veškeré materiály na mailu 
dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník) 
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