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ČESKÝ  JAZYK 

Na následujících online testech si zopakuj slovní druhy, pravopis a větné členy. 

https://www.pravopisne.cz/2014/10/test-urcovani-slovnich-druhu-5-12/ 

https://www.pravopisne.cz/2014/03/test-urcovani-slovnich-druhu-12/ 

https://www.pravopisne.cz/2014/08/diktat-pro-6-a-7-rocnik-zs-3-25/ 

https://www.pravopisne.cz/2014/07/test-urcovani-vetnych-clenu-8-10/ 

 

  

MATEMATIKA  

 Čtyřúhelníky 
Rozdělení čtyřúhelníků 
Do SŠ rozdělení, vlastnosti a náčrtek 
podle https://www.youtube.com/watch?v=p4qcsOmbVpI 

 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Jurečková: 

Prostudovat  zapsat v pracovních sešitech str. 72/5.6 

Učebnice str. 63/5b – do sešitů dle vzoru 

Pracovní sešity str. 51/4 

Němcová: 

Začínáme poslední lekci letošního školního roku. Nejdříve si projdi slovní zásobu v 

pracovním sešitě str. 78/6 Problems A Lewis´s problém; následně v učebnici na str. 

https://www.youtube.com/watch?v=p4qcsOmbVpI


68/cv.1 – do školního sešitu si vypracuj 4 obdélníky a doplň do nich správná 

slovíčka uvedená nad obdélníky; cv. 3 – přečti si text pod fotografií a následně do 

školního sešitu odpověz na otázky nad fotografií 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Opakování interaktivní pracovní list, nejprve si v sešitu zopakuj pravidlo, jak se 

předložka à pojí s aller (au, à la, à l' , aux) a pak vypracuj pracovní list 

https://www.liveworksheets.com/it118480ls 

Až budeš hotov, zmáčkni na konci finish a poté dej zkontrolovat své odpovědi. 

 

RUSKÝ  JAZYK 

Datum: „Pěrvoje ijúňa“ 

12.lekce – Miniprojekt 

Prohlédněte si fotografie známých osobností na str.67 v učebnici. 

Napište do sešitu nebo na list A4 jejich krátký popis – jméno a příjmení, povolání, 

datum narození (měsíc napište slovy) a věk – viz zadání v učebnici – str.67/10 

- Výuková videa – www.eralash.ru 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

PS: 19/1, 5 – procvičování slovíček 

DĚJEPIS 

prezentace Jan Hus, husitství, opsat a naučit slidy 18 a 19, pak do sešitu ze slidu 18 

nakresli 5 husitských zbraní a napiš pod každou její název. Pak se podívej na 

ukázku husitských bojovníků a husitského válečnictví 

https://www.youtube.com/watch?v=_f7molsyQis (veškeré materiály resp. odkaz 

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

ročník 

FYZIKA 

1. prostuduj článek „STÍN“ na str. 157 – 159 



2. opiš žlutý rámeček na str. 158 

3. okopíruj, nebo nakresli obr. 3.12 na str. 159 

 

 


