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ČESKÝ  JAZYK 

Pracovní list jazykový rozbor – dokončení, příští hodinu bude vloženo řešení, 

můžeš si pak zkontrolovat, kde jsi udělal chybu. (veškeré materiály resp. odkaz na 

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

MATEMATIKA   

Obsah trojúhelníka 
PS 187/3 
PS 188/4,5 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Jurečková:  

Interaktivní pracovní listy 

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

s/Modal_Verbs_and_Traffic_Signs_br6729je 

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

n-must-should_ak706772mu 

Po vyplnění si zkontroluj 

Němcová: 

Pracovní sešit str. 56/cv. 1 - pod značky napiš, co musíš, či co nesmíš dělat, použij 

must, musnt´t + výrazy z tabulky, cv. 2 – doplň do vět vhodný výraz- must, 

musntn´t, don´t have to, cv. 3 – napiš podle sebe, co ty musíš, nesmíš 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Dans vos livres sur la page n. 13 faites l´excercise 4a,b,c- Pozor zopakujte si, jak 

tvoříme zápor v passé composé 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Traffic_signs/Modal_Verbs_and_Traffic_Signs_br6729je
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Traffic_signs/Modal_Verbs_and_Traffic_Signs_br6729je
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Modals/Can-must-should_ak706772mu
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Modals/Can-must-should_ak706772mu


Na s. 100-102 v učebnici jsou vyčasovaná nepravidelná slovesa + vzory I. a II. 

slovesné třídy, sledujte poslední sloupec a zopakujte si tvary těchto sloves v passé 

composé u sloves, která známe. 

 

RUSKÝ  JAZYK 

12.lekce - opakování – názvy oblečení, barvy 

 

1. Učebnice str. 69/15 – popis obrázku – sortiment zboží v obchodě se 
sportovními potřebami 

2. Pracovní sešit – str. 87/18 - spojte přídavná jména s oblečením  
3. Online cvičení –  procvičování slovní zásoby 

           https://www.jazyky-online.info/rustina/slovicka.php/flashcards.php  

           Ruské flashcards – tematické okruhy: Barvy, Oblečení 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

Pondělí 15.6. – nová gramatika: sloveso werden – být - přečíst si stránku učebnice 49 

nahoře 
-        Př.: ich werde - budu 
-        Du wirst - budeš 
-        Er, sie, es wird - bude 
-        Wir werden - budeme 
-        Ihr werdet - budete 
-        sie, Sie werden - budou/Vy budete  
-        Úkol: PS: 31/4, 5 a učebnice 33/9 - richtig/falsch - fajky/křížky 
 

 
Klíč k řešení cvičení: PS: 27/17 

       Wohin fährst du in den Urlaub? 

       Im Sommer fahren wir ans Meer. 

       Im Januar fährt Peter ins Gebirge. 

       Fährst du am Montag in die Schweiz? 

       Nein, ich fahre nach Österreich. 

       Im Herbst reisen wir viel. 

       In Deutschland besuchen wir Burgen und Schlösser. 

       Wir wandern auch gern. 

       Fährt Jana nach Frankreich? 

       Petra fährt an die Ostsee. 

 

 

https://www.jazyky-online.info/rustina/slovicka.php/flashcards.php


DĚJEPIS 

prezentace Jiří z Poděbrad zapsat a naučit slidy 4 a 5, pak zhlédni na Streamu 

Slavné dny https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-ceskym-

kralem-zvolen-jiri-z-podebrad-2-brezen-1458-152877 (veškeré materiály resp. 

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

7. ročník) 

FYZIKA 

1. ústně odpověz na otázky a úkoly na str. 170. 

2. písemně vypracuj úkol 6. a 10. a,b na str. 171 

 

 


