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Pátek 19.6.  2020 

Třída 7.B 

 

MATEMATIKA   

Obsah trojúhelníku 

Zapsat do sešitu: uč. str. 217/modrý rámeček 

Vypracovat do sešitu: uč. str. 217/1 

                                        uč. str. 218/3 

                                                                                            

ZEMĚPIS   

1. Kontrola z minulé hodiny: Správné odpovědi – 1c,2a,4b,5d,6c,9c,11b,15b,17c,18b. 

2. Ve kterých městech najdete následující obrázky? Učebnice str. 97 – písemně 

do sešitu. 

 

 

ANGLICKÝ  JAZYK    

Přečti si článek učebnice str. 76 cv. 1 –na základě článku doplň barvy v Anglii a u nás „ 

1. Policejních aut 

2. Policejních uniforem 

3. Hasičských vozů 

4. sanitek 

 

NĚMECKÝ JAZYK  

SK.1  

Guten Tag! 

Napiš si do sešitu: 3. Lektion – Imperativ (rozkazovací způsob) 

1. Opiš si do sešitu modrý rámeček Grammatik – Imperativ 

2. V učebnici na straně 49 najde š další vysvětlení. 

3. Napiš do sešitu: Vergiss nicht!  Nezapomeň! Sei Leise! – Buď tiše!  



4. Utvoř a napiš rozkazovací způsob, napiš do sešitu: gehen, schreiben, sprechen, kommen, geben,  

machenessen, aufstehen, kaufen, einkaufen.  

5. Pracovní sešit str. 33, cv. 9. – Vytvoř rozkazovací způsob podle příkladu. 

 

 

SK.2 

nová gramatika: osobní zájmena: 4.pád – učebnice strana 36 – modrý rámeček – pádová 

otázka: KOHO/CO? –mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie, Sie – přeložit si je do ČJ a 

přepsat do sešitu – ještě jsou na stránce 52 v učebnici – podívat se tam 

 Překlad do NJ pádové otázky: KOHO/CO? – fürwen? – pro koho/co? – 

učebnice: 36/15,16 – zkusit si a PS: 34/12 a PS: 35/14 

Klíč k řešení cvičení: PS: 31/5 

• Wie alt wirst du? – Ich werde 15. 

• Wie alt werden  Eva und Max? – Sie werden 18. 

• Wie alt werdet ihr? – Wir werden 16. 

• Wie alt werden die Kinder? – Sie werden 7 . 

• Wie alt Word Herr Meier? – Er wird 41. 

• Wie alt Word Frau Böhm? – Sie wird 36. 

• Wie alt Word deine Oma? – Sie wird 79 

 

DĚJEPIS   

prezentace Jiří z Poděbrad zapsat a naučit  slide 6, pak prezentace Jagellonci zapsat a naučit  slide 2, 
pak pracovní list husitství-oprav chybné výroky, rozhodni, který výrok je pravdivý a který nikoli, ten, 
který je špatně oprav tak, aby byl správně. PL si buď vytiskni nebo do sešitu zezadu (veškeré 
materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. 
ročník) 
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