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ČESKÝ JAZYK
Procvičování online, zopakuj si přívlastek na testech 2a,b, 3a,b a 4a,b :
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subjec
t=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Skladba+v%C4%9Bt&topic=08.+P%
C5%99%C3%ADvlastek+-+druhy#selid a pak na tomto malinko těžším testu:
https://skolaposkole.cz/test/privlastek-1

ANGLICKÝ JAZYK
Jurečková:
Pracovní sešit str. 44/1 . doplň have nebo has a cv.2 – přepiš věty ze cv. 1 ve stažených tvarech
A cv. 3 – spoj sloveso ve sloupečku A s výrazem ve sloupci B a ještě dopiš alespoň jedno slovo, které
se slovesem jde použít. A potom si opět opaku nepravidelná slovesa.

Němcová:
Učebnice str. 59 – do ŠS vypracuj cv. 3a, 4a – použij cv. 1/58, cv. 5 – vytvoř otázku
v předpřítomném čase a odpověz na ni (opět použij cv. 1/str.59)

ZEMĚPIS
NEZAPOMEŇTE SI PRACOVAT S ATLASEM, VYHLEDÁVEJTE SI
VŠECHNY INFORMACE ZMÍNĚNÉ V TEXTU, utvrzujte si vizuální paměť
(pomáhejte si i s internetem).
Zapište si do sešitu:
Západní Evropa
Všechny státy (mimo Spojeného království Velké Británie a Sev. Irska) jsou členy
EU, platí EUREM a jsou členy Nato.
Státy a hlavní města (města si samostatně vyhledejte a připište k jednotlivým
státům).

Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Irsko
Francie
Belgie
Nizozemsko
Lucembursko
Podnebí – většina území je pod vlivem Atlantského oceánu; vlhké oceánské
podnebí, chladná léta, mírné zimy a po celý rok dostatek srážek.
Povrch – převážně nížiny (v Belgii a Nizozemsku jsou pod úrovní světového
oceánu), do Francie zasahují Pyreneje a Alpy a má velké plochy lesů, v ostatních
státech byly lesy v minulosti vykáceny.
Řeky (v různých státech se tatáž řeka jmenuje trochu jinak) - Rýn (Rhein, Rijn),
Rhona (Rhône), Seina (Seine), Temže (Thames). V deltě Rýna je největší světový
přístav – Rotterdam.
Obyvatelstvo – ve Francii a v Belgii (národ Valonů) patří ke skupině románských
národů, ostatní obyvatelé se řadí ke germánským. Většina lidí žije ve městech, tato
část kontinentu patří mezi nejhustěji osídlené oblasti Evropy.
Zemědělství – převažuje živočišná výroba (chov skotu), v rostlinné se pěstuje
hlavně pšenice, vinná réva, zelenina, brambory.
Průmysl – strojírenský (dopravní prostředky a elektrotechnické zboží, chemický
(především zpracování ropy).
Hustá síť silnic a dálnic, ropovod a plynovod.
Cestovní ruch.

FYZIKA
1. Vypočítej úkol 2. Na str. 130 podle vzorce V = m/ró
2. Prostuduj článek „Atmosféra Země“ na str. 130 – 132 a udělej výpisky.
3. proved´ úkol 3. Na str. 132 a písemně odpověz.

