
Materiály k samostudiu 

Úterý 21.4. 2020 

Třída 7.C 

Milí žáci,  

nezapomínejte dle pokynů posílat vypracované práce svým vyučujícím. 

Samozřejmě neposílají žáci, kteří po týdnu dostávají od vyučujících řešení úloh, 

které vypracovávali a mohou si je zkontrolovat. Posílejte mailem na adresu 

učitelů: jméno.perina@seznam.cz 

 

ČESKÝ  JAZYK 

Zápis do sešitu Francois Villon a Miguel se Cervantes (humanismus a renesance), 

pak pracovní list Spoj autora a dílo, do sešitu zezadu, k číslu napiš písmeno, pokud 

nebudeš vědět, využij internet, nezapomeň i na otázky pod spojovačkou. (veškeré 

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

 MATEMATIKA   

Út 21.4. SCIO testy 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Jurečková: 

Dnešní úkol je jednoduchý: 

Přiřaď správné sloveso v předpřítomném čase do věty (přetáhneš jej myší). 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_pe

rfect/Present_Perfect_Tense_Rules_ac6251lx 

Až skončíš, klikni na Finish!! a vyber variantu Email my answers to my teacher 

Můj mail všichni znáte: jureckova.perina@seznam.cz 

Potom si zopakuj nepravidelná slovesa  - buď v tabulce, kterou máš nalepenou v sešitě 

z loňského roku nebo v pracovním sešitě na str. 79 

Němcová: 

Projít slovní zásobu 5. Lekce B Have you ever climbed a mountain? PS str. 78, dále 

si prostuduj gramatiku v PS str. 72 5.3 až 5.6; učebnice str. 58 – přečít a 

zodpovědět otázku ze cv. 1 do ŠS, dále do ŠS vypracuj cv. 2/str.59 
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FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Pracovní list Co nepatří. S pomocí slovníku najdi v každém řádku jedno slovíčko, 

které logicky mezi ostatní nepatří, piš do sešitu pod sebe, stačí francouzsky napsat, 

slovo které nepatří a přeložt ho do čj. (veškeré materiály na mailu 

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

RUSKÝ  JAZYK 

11.lekce – procvičování 

1. Časování sloves – opakování: 

Pracovní sešit – str. 74/21 A (viz článek v učenici na str. 56/10) 

2. Názvy vlastností – opakování: 

Pracovní sešit – str.75/22 – doplňte do textu chybějící slovíčka nebo jejich čísla, 

peocvičujte čtení textu nahlas. 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

opakování přivlastňovacích zájmen v 1.pádě – PS: 10/19 

Klíč k řešení cvičení: PS: 8/15 

· Ist das deine Schuhe? Ja, das ist meine Schuhe. 

· Ist das dein MP3 Player? Ja, das ist mein MP3 Player. 

· Ist das deine Rollschuhe? Ja, das ist meine Rollschuhe. 

· Ist das deine Uhr? Ja, das ist meine Uhr. 

· Ist das deine Mütze? Ja, das ist meine Mütze. 

PŘÍRODOPIS 

Hmyzožravci – učebnice str. 68 – 69 přečíst, vypsat zástupce a zajímavosti o nich ( 

i sloupečky) + úkol ze sloupečku str. 69 

Primáti – učebnice str. 69 – 71 přečíst, vypiš skupiny na které se primáti dělí + 

zástupce se zajímavostmi 



Podívej se na krátká videa o gorilách, orangutanech a šimpanzích a do sešitu zapiš, 

co tě v nich zaujalo( alespoň 3 informace u každého druhu) 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214135017-zazraky-prirody/11612-videa-z-

poradu/27746-gorily/ https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214135017-zazraky-

prirody/11612-videa-z-poradu/28326-orangutani-1-cast/ 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214135017-zazraky-prirody/11612-videa-z-

poradu/28327-orangutani-2-cast/ 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214135017-zazraky-prirody/11612-videa-z-

poradu/11264-simpanz/ 

 

 


