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ČESKÝ  JAZYK 

Zapiš do sešitu a nastuduj Psaní čárky v souvětí, pak vypracuj cvičení pracovní list 

interpunkce čitelně! do sešitu nebo vytiskni a pracuj přímo do pracovního listu, 

práci pak vyfoť a pošli nejpozději do 15.6. na můj mail 

Skacelova.perina@seznam.cz (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu 

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

  

MATEMATIKA   

Obvod a obsah rovnoběžníku  
ŠS Načrtni si rovnoběžník ABCD, označ jeho strany a=AB=CD, b=BC=AC a vyznač 

výšku va=DD1 a výšku vb=DD2 podle obrázku 212/7 
Rovnoběžník:   obvod   o=2*(a+b) 
                               obsah   S=a*va                 S=b*vb 
Př.: Vypočítej a) obvod rovnoběžníku (a=3,5 cm, b=0,8 dm) 

Náčrtek:              Zápis:                    Výpočet: 

a=3,5cm  

b=0,8 dm=8cm 

o=….cm   

o=2*(a+b) 

o=2*(3,5+8) 

o=23 cm   

Obvod rovnoběžníku je 23 cm. 

 b) obsah rovnoběžníku (a=5 cm, va=4,5 cm) 

 Náčrtek:             Zápis:                    Výpočet: 

a=5 cm 

 va=4,5, cm 

S=….cm2 

S=a*va  



S=5*4,5 

S=22,5 cm2     

Obsah rovnoběžníku je 22,5 cm2. 

PS 180/2,4 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Jurečková:  

Na straně 73 v pracovním sešitě nastuduj bod 6.1 – should/shouldn´t 

Potom v pracovním sešitě vypracuj 54/2 

A interaktivní pracovní list 

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

shouldn't/Healthy_habits_(Should_or_shouldn't)_ea11116hr 

Poté si jej sám/a zkontroluj 

Němcová: 

Pracovní sešit str. 55/cv. 3 – vytvoř rozhovory, použij fráze v tabulkách nad textem, 

nezapomeň, že věty z třetí tabulky musíš doplnit o podmět a správný tvar 

should/shouldn´t; do školního sešitu vypracuj toto cvičení: 

Doplňujte Should – Shouldn´t 

You ____________ eat lots of fruit and vegetables. You ____________ eat lots of 

crisps and chocolate bars. You ____________ use mobile phones in the lessons. 

You ____________ wake him. It´s time to go. You ____________ miss meals. I 

think you ____________ change your life style which is unhealthy. I´ll tell you a 

secret. You ____________ tell anybody. She ____________ eat so much icecream. 

She´ll be fat. You ____________ clean your teeth after meals. We ____________ 

park here. There´s a double yellow line. You ____________ get lots of exercise. 

This is very important. You ____________ forget it. Do you want to pass the 

exam? You ____________ do more exercises then. 

 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Nejprve opakování výslovnosti https://www.lingohut.com/cs/v54781/lekce-

francouz%C5%A1tiny-lid%C3%A9-rodinn%C3%AD-

p%C5%99%C3%ADslu%C5%A1n%C3%ADci opakuj doma nahlas, pak pracovní list 

rodokmen – přečti si a přelož informace o rodině, na základě zjištěných informací 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Should_or_shouldn't/Healthy_habits_(Should_or_shouldn't)_ea11116hr
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Should_or_shouldn't/Healthy_habits_(Should_or_shouldn't)_ea11116hr


doplň rodokmen, buď vytiskni a doplň nebo překresli do sešitu. Příští hodinu 

vložím řešení. (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu 

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

RUSKÝ  JAZYK 

12.lekce – procvičování – jídlo a pití 

1. Učebnice str.68/12 – napište do sešitu, jaké jídlo uvaříme z uvedených přísad 

(viz obrázky) 

2. Pracovní sešit – str.85/12, 85/13 – doplňovací cvičení 3. Online cvičení – 

www.jazyky-online.info/rustina 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

8.6. – slovní zásoba – opakování názvu zemí – PS: 27/18 a PS: 28/19 plus překlad 

PS: 27/17 

Klíč k řešení cvičení: PS: 29/21 

· Im Dezember 

· Im März 

· Im Juli/im August 

· Im Februar 

· Im Januar 

· Im September 

· Im April 

· Im Juni 

· Im Mai 

· Im November 

· Im Oktober 

 



DĚJEPIS 

prezentace Jan Hus, husitství, opsat a naučit slidy 22 a23, pak zhlédni na Youtube 

Dějiny udatného českého národa: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg 

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

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

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

ročník) 

FYZIKA 

1. do sešitu vypočítej úkol 2. na str. 163. 

2. narýsuj do sešitu úkol 4. na str. 164. 

3. prostuduj článek 3.6 na str. 164 a 165 a opiš žlutý rámeček. 

 

 


