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ČESKÝ  JAZYK 

 Zápis barokní literatura, pak zhlédni na youtube, co je to kramářská píseň 

https://www.youtube.com/watch?v=ON8TSaBnTbY, pak pracovní list zařaď pojem 

do období, vypracuj buď do wordu nebo napiš na papír, vyfoť a pošli do 26.5. 

nejpozději na mail Skacelova.perina@seznam.cz (veškeré materiály resp. odkaz na 

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

MATEMATIKA   

procenta - slovní  úlohy 
PS 214/4,5,6 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Jurečková 

Odkaz na online hodinu: 

Jolana Jureckova is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

 

Topic: Jolana Jureckova's Zoom Meeting 

Time: May 19, 2020 10:00 AM Budapest 

 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/71945857619?pwd=alp2VnVKS1ZWc2s0NDMwcDE

4ejQ5QT09 

 

Meeting ID: 719 4585 7619 

Password: 8LUcVG 



Pro ty, kteří se nemohou zúčastnit, je práce následující: Učebnice str.60/Text + 

podle něj vypracovat cv. 2 a 3 

+ pracovní sešity str. 48/2,3 

Němcová 

Pracovní sešit str. 78 – projít si slovíčka 5.lekce- English across the curriculum; 

následně učebnice str. 65 – budete se chvíli věnovat hudbě, stránka je dosti 

náročná, znalost slovíček k této části je opravdu nutná; přečtěte si žlutý text A 

piece of music needs two things a následně do školního sešitu vypracujte cv. 1, 2, 

3, 4 

 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

nejprve výukové video procvičování výslovnosti 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk-tO8YTmx4 , pak pracovní list opakování 

pravidelná slovesa (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu 

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

RUSKÝ  JAZYK 

12.lekce – celkové opakování 

1. Opakování skloňování podstatných jmen a zájmen – pracovní sešit str. 83/5A – 

doplňovací cvičení 

2. Opakování – číslovky – pracovní sešit str. 84/7 (viz učebnice str. 18) 3. Online 

cvičení – www.liveworksheets.com/worksheets/ru – pracovní list „Što my jedim i 

pjom“ - přiřaďte obrázky k větám, na závěr klikněte Finish a Check my answers 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

učebnice 16/29 – odpověz na otázky do sešitu + PS: 17/38 – nezapomeň na 

přivlastňovací zájmena v 1. a 4.pádu 

Klíč k řešení cvičení: PS: 16/35 

· Ich komme aus Deutschland. 

· Wo wohnst du? 



· Ich fotografiere deine Katze. 

· Wie alt bist du? 

· Sein Hund ist weiβ und dick. 

· Das ist die Katze von Iveta. 

· Ich bleibe vier Stunden. 

· Am liebsten mache ich Karate. 

· Meine Oma ist klein und nett. 

· Heute ist Mittwoch. 

PŘÍRODOPIS 

Vyzkoušej si on-line test – kořen https://www.skolasnadhledem.cz/game/2123 

Vypracuj opakovací pracovní list a pošli na mail krauseova.perina@seznam.cz 

KOŘEN 

1. Doplň : 

Kořeny jsou většinou ………………. části rostlin. Kořeny rostou zpravidla 

……………… 

Všechny kořeny patřící rostlině vytvářejí dohromady …………………………… 

Dvouděložné rostliny mají ………………….. kořen, který roste svisle dolů a 

kořeny 

………………………., které z něho vyrůstají šikmo nebo vodorovně. 

Jednoděložné mají kořeny …………………………, které jsou …………….. 

dlouhé. 

 

 

 

 



2. Doplň : 

ZÁKLADNÍ FUNKCÍ KOŘENE JE 

 

 

 

3. Kořeny mají rozmanité tvary. Nakresli alespoň 4 různé typy kořenů. 

4. Doplň ( informace vyhledej na internetu): 

Na špičce kořenu jsou buňky, které se rychle množí, tvoří pletivo ………………... 

Pokožku, která kořen chrání, tvoří pletivo …………………….. 

Ve střední části kořenu jsou podlouhlé trubicovité buňky tvořící pletivo …………. 

Kořen roste do délky z buněk 

……………………………………………………………. 

 

 

   


