
VII. třída, 14. - 17. 4. 2020 

Výchova k občanství VII. tř., 14. - 17. 4. 2020, vyučující - Šebesta 

 Máme po jarních svátcích, tak začneme opakováním toho, co jste měli udělat. Máte zde 

řešení i s uvedením stránek. Proveďte si kontrolu i podle stránek v učebnici, co když je 

někde chyba. 

 

 

 



 

Vo VII. tř., III, 

 

Zeměpis VII. tř. , 14.- 17.4. 2020, vyučující - Šebesta 

Máme po jarních svátcích, tak začneme opakováním toho, co jste měli udělat. Máte zde 

řešení i s uvedením stránek. Proveďte si kontrolu i podle stránek v učebnici, co když je 

někde chyba? 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

Zbytek opakování za týden. 

 

Úkoly pro 7. ročník dějepis na 13.4. - 17. 4. 2020 
vyučující Mgr. Hynek Vojtasík 

 
opakování učiva - 

- kdo byli husité a jak se jim taky říkalo? 
Byli to stoupenci myšlenek názorů a kázání Mistra Jana Husa. Kališníci. 

 

- co bylo symbolem husitů ? Proč? 

Kalich. Souviselo to s jejich náboženským přesvědčením = přijímání pod obojím způsobem – rovnost lidí před Bohem. 

 

- vyjmenuj čtyři pražské artikuly 

Svobodné kázání a výklad Bible 

Přijímání pod obojí 

Zákaz světské moci – zabavení církevního majetku 

Obecné trestání smrtelných hříchů nezáleží na tom do jaké společenské vrstvy člověk patří 

 



- kdo byli táborité? 

Radikální husité, r. 1420 založili a opevnili město Tábor (vyhledej na mapě ČR). 

 

- jak vypadal život v Táboře? 

Táborité se vzdávali ve prospěch všech svého soukromého majetku, za tyto prostředky 

 pořizovali potraviny, zbraně, ošacení …..Cvičili se ve zbrani pod vedením vojenských velitelů – hejtmanů. 

 

správné odpovědi na minulé otázky: 

- kdo byl mistr Jan Hus? Co kritizoval ve svých kázáních? 

Rektor Karlovy univerzity, děkan theologické fakulty, univerzitní mistr, kazatel  Betlémské kapliv pražské, výborný řečník, 

velký kritik poměrů v katolické církvi. 

  

- proč byl svolán kostnický koncil a proč byl na něj pozvánJan Hus? 

Hus byl za své kázání proti odpustkům a nezřízenému životu katolických kněží prohlášen za kacíře, byl dán do papežské klatby, a  byl vyhnán z Prahy. 

Kostnický koncil měl vyřešit papežské schizma = 3 papeži na trůně. 

Hus byl pozván, aby svá kázání a štvaní proti církvi odvolal. 

 

- jak mistr Hus dopadl ? Proč tak skončil? 

Byl potupně upálen na hranici 6. července 1415. Byl přesvědčen o své pravdě a byl za ni ochoten i položit život. 

 

- kdo byl Zikmund Lucemburský? 

Král  Svaté říše římské a Uher, bratr Václava Lucemburského – českého krále. Oba byli synové Karla IV. 

 

- jakou roli hrál v průběhu kostnického koncilu Zikmund Lucemburský? 

Zorganizoval v r. 1414 kostnický koncil, vystavil Husovi ochranný glejt na cestu do Kostnice, vymohl Husovi trojí slyšení u 

 koncilu 

 

- proč Hus odmítl své učení odvolat i když věděl, že ho čeká smrt upálením ? 
Věřil že má pravdu a církevní hodnostáři ho nepřesvědčili o opaku. Právě naopak 
 

- proč měl Jan Lucemburský přezdívku „král cizinec“ ? 

Účastnil se mnoha válečných tažení, do Čech, které neměl rád, se vracel jen když potřeboval peníze. Ty pak vybíral z královské pokladny a od šlechty. 

 

- padl Jan Lucemburský v bitvě a) Na Moravském poli  b) U Kresčaku c)Na Bílé hoře 

Padl v bitvě u Kresčaku 

 

- které panovnické tituly získal Karel IV.? 

Markrabě moravský, český král, král Svaté říše římské = císař 

 

- co Karel IV. pro české země vykonal (nechal postavit, vybudovat, vyrobit,)? 

Povýšil pražské biskupství na arcibiskupství, nechal zhotovit novou královskou korunu, nechal vybudovat Karlštej, Karlovu univerzitu, Karlův most, 

Nové Město pražské, vinohrady, kostely, kláštery – zahájil stavbu katedrály sv. Víta 

 

 

 

 

 
 

 

PŘÍRODOPIS (učivo na týden: 13.4. – 17.4.2020) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

1. OPAKOVÁNÍ (přepiš si otázky do sešitu a pokus se na něj odpovědět) 

a) Vypiš cizokrajné ekosystémy. 

b) K čemu slouží ptákům tzv. vole? 

c) Soubor buněk stejného tvaru a funkce u rostlin nazýváme? 

d) Kloaka je? 

e) K čemu slouží rostlině vodivá pletiva? 



f) K čemu slouží rostlině dělivá pletiva? 

g) Který pták si nestaví hnízdo a svá vajíčka klade do cizích? 

h) Kosatka dravá žije v jakém ekosystému? 

Ch) Jak se jmenuje děj, při kterém rostliny vyrábějí kyslík? 

 

Spoj co k sobě patří: 

1. Přezdívku lékař stromů má                                  a) netopýr 

2. Savec, od kterého pochází Coronavirus            b) datel černý 

3. Náš největší dravec                                               c) Albatros  

4. největší rozpětí křídel má                                    d) Orel mořský 

5. Nejmenší pták ČR a Evropy                                  e) Kukačka obecná 

6. Mezi stěhovavé ptáky patří                                  f) Králíček obecný 

 

Poznáš tyto druhy zvířat? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. NOVÉ UČIVO (přepsat do sešitu) 



Třídění rostlin 

Říše: ROSTLINY: a) zelené řasy, b) výtrusné, c) semenné 

b) výtrusné: mechy, kapradiny, přesličky, plavuně 

c) semenné: nahosemenné, krytosemenné 

      Krytosemenné: jednoděložné, dvouděložné 

V botanice se rozlišují tyto základní kategorie: 

Říše - rostliny 

Oddělení – zelené řasy, mechy, kapradiny, přesličky, plavuně, nahosemenné, krytosemenné 

Třída – jednoděložné, dvouděložné 

Řád  - pryskyřníkotvaré, růžotvaré apod. 

Čeleď – pryskyřníkovité, růžovité, lipnicovité, liliovité, kosatcovité apod. 

Rod – růže, pryskyřník, lipnice atd. 

Druh – růže šípková, pryskyřník prudký, lipnice hajní atd. 

 

3. Správné odpovědi – zkontroluj si cvičení 1 

Cizokrajné ekosystémy  

a) Tropický deštný les – tropický pás 

b) Savany – tropický pás 

c) Stepi – mírný pás 

d) Pouště a polopouště – subtropický pás 

e) Lesy mírného pásu – mírný pás 

f) Polární oblasti – polární pás 

g) moře a oceán – všechny pásy 

 

b) Vole – slepý vak jícnu, kde se uskladňuje a změkčuje potrava – poté může krmit svá mláďátka 

c) pletiva 

d) kloaka je společný vývod trávicí, pohlavní a vylučovací soustavy 



e) vodivá pletiva – zpevňují rostlinné tělo, tvoří cévní svazky – rozvádění látek 

f) dělivá pletiva – růst rostliny 

g) kukačka obecná 

h) ekosystém oceánu a moře 

ch) fotosyntéza 

 

Spoj co k sobě patří: správné odpovědi 

1b, 2a, 3d, 4c, 5f, 6e 

Poznávání obrázků: Kukačka obecná, Orel mořský, netopýr, Albatros, Králíček obecný 

 

 

 

Pracovní čin. VII. tř. 14.4. – 17.4.2020                                                     Rupec S. 

Spotřebiče v domácnosti 

Volba spotřebiče 

 Nový elektrický spotřebič musí být označen značkou shody CE ( CONFORMITY EUROPE), to 

znamená, že spotřebič splňuje požadavky všech předpisů a to jak hygienických tak technických, 

které se na něj vztahují. 

 Elektrický spotřebič musí být označen: 

a. jmenovitým napětím, nebo jeho rozsahem, 

b. jmenovitým příkonem, nebo proudem, 

c. jménem, nebo obchodní značkou výrobce nebo odpovědného prodejce, 

d. údajem o modelu nebo typu. 

Označení může být uvedeno na spotřebiči, v průvodní dokumentaci, případně na obalu výrobku. 

 Elektrický spotřebič musí být vybaven návodem k použití. Návod a další texty musí být napsány 

v češtině (v úředním jazyku země, ve které se spotřebič prodává). 

 Ke spotřebiči musí být dodán vyplněný záruční list spolu s pokladním dokladem. Obchodům, ve 

kterých je sice zboží levnější, ale jejich spotřebiče tyto požadavky nesplňují, je lépe se vyhnout. 

 Spotřebič musí být vhodný k připojení na stávající elektroinstalaci. Příkon spotřebiče musí být volen 

s ohledem na zatížitelnost obvodu, ve kterém má pracovat. 

 

Bezpečný provoz a údržba spotřebičů 

 Spotřebiče musí být instalovány – používány dle požadavku výrobce. 

 Infrazářiče musí být instalovány v dostatečné vzdálenosti od hořlavých hmot, elektrotepelné 

spotřebiče se nesmí při provozu zakrývat, nelze na nich sušit prádlo. 



 Při odchodu z bytu nebo objektu vypneme dálkově ovládané spotřebiče, které jsou jinak 

v pohotovostním stavu – hrozí přehřátí napájecích transformátorů a následně vznik požáru. 

 Čištění spotřebičů provádíme jen při vypnutém stavu, zvláště při čištění vodou. Zařízení zapneme, až 

když je spolehlivě suché. 

 Elektrické spotřebiče nikdy sami neopravujeme. Šňůrové přívody chraňme před nadměrným teplem, 

mechanickým poškozením. Orosí-li se spotřebiče při přenesení z chladna do tepla, nezapínáme je, 

dokud nevyschnou. 

 Jestliže se elektrické spotřebiče nadměrně hřejí, silně jiskří, zapáchají po spálenině, okamžitě je 

odpojíme od elektrické sítě a zajistíme odbornou opravu.  

Napiš, čím musí být každý elektrický spotřebič označen? 

 

 

Německý jazyk 7. třída     učební plán 14. 4. – 17. 4.  

Mgr. Leona Gierc 

 

Guten Tag sedmáci,  

 

tento týden si jen zopakujete číslovky. Předpokládám, že už je všichni perfektně umíte, 

protože jsme je opakovali mnohokrát a tohle cvičení pro vás bude hračka. 

 

Zopakujte si je pořádně, protože se budeme učit řadové číslovky, takže ty znalosti 

budete potřebovat.  

 

 
 

Pokud někdo potřebuje poradit s učením, může mi napsat na e-mail:  

leona.gierc@zs-ibsenova.cz 

 

 

dreiundsechzig =   achtunddreißig =    elf = 

vierundzwanzig =    zweiundfünfzich =    einundsiebzig = 

sechsunddreißig =    neunundsiebzig =    sechsundzwanzig = 

zweiundvierzig =    siebenundachtzig =    fünfundneunzig = 

vierundfünfzig =    dreiundvierzig =    neununddreißig = 

fünfzehn =     neunundachtzig =   einunundsiebzig = 

siebenundsechzig =    zwölf =    achtundvierzig  

 

Správné řešení se dozvíte v dalších týdnech.  

mailto:leona.gierc@zs-ibsenova.cz


Auf Wiedersehen!      Bis nächste Woche! 

  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika VII. tř. 14.4. – 17.4.2020                                                       Rupec S. 

Kosodélník (rovnoběžník) je čtyřúhelník, jehož protilehlé strany jsou rovnoběžné. 

 

Vlastnosti: 

 Protilehlé strany jsou rovnoběžné a mají stejnou velikost. 

 Protilehlé úhly mají stejnou velikost. 

 Nemá osu souměrnosti. 

 Úhlopříčky nejsou shodné a nejsou na sebe kolmé 

 Součet vnitřních úhlů je 360° 

Kosočtverec je rovnostranný rovnoběžník, který má všechny strany stejně dlouhé, avšak na rozdíl od 

čtverce jeho strany nesvírají pravý úhel. 

http://planimetrie.chytrak.cz/img/rovnobeznik.gif


 

Vlastnosti: 

 Kosočtverec má všechny strany stejně dlouhé. 

 Kosočtverec má dvě úhlopříčky, které nejsou shodné. 

 Jeho úhlopříčky jsou na sebe kolmé. 

 Kosočtverec má dvě osy souměrnosti, kterými jsou úhlopříčky a jeden střed souměrnosti, kterým je 

průsečík úhlopříček 

 Součet vnitřních úhlů je 360° 

 

 

Pokuste se do sešitu vypracovat příklady 3B, 4, 6 

Pokud potřebuješ poradit - uc.rupec.s@seznam.cz 

Řešení: 

Příklad 3A 

a) Kosočtverec 

b) Kosodélník 

c) Obdélník 

d) Kosodélník 

 

http://planimetrie.chytrak.cz/img/kosoctverec.gif


JČ pro 7.třídu  14.- 17.4.2020 

Mgr.Matylda Richterová 

1. Zkontroluj a oprav do sešitu ( nebo na papír) úkoly z minulých týdnů : 

Z čtvrtého týdne: 

 

2) V textu jste měli podtrhnout vlnovkou slovesa : 

    probírali, dovolit, kritizovat, byl upálen, stal se, stojí, je. 

 

3) Měli jste z textu vypsat podstatná jména a určit jejich kategorie  

     ( rod, číslo, pád a vzor) 

     v dějěpise - r.m., č.j., p. 6, v. hrad 

     život, význam – r.m., č.j., p. 4, v. hrad 

     Jana Husa – r.m., č.j., p. 2, v. pán 

     kazatel – r.m., č.j., p. 1, v. muž 

     chování – r.s., č.j., p. 4, v.stavení 

     církve – r.ž., č.j., p. 2, v. píseň 

     pro výstrahu – r.ž., č.j., p. 4, v. žena 

     postoj – r.m., č.j., p. 1, v. stroj 

     námětem – r.m., č.j., p. 7, v. hrad 

     děl – r.s., č.mn., p. 2, v. město 

     pomník – r.m., č.j., p. 1, v. hrad 

     na náměstí – r.s., č.j., p. 6, v. stavení 

     v Praze -  r. Ž., č.j., p. 6, v. žena 

     autorem – r.m., č.j., p. 7, v. pán 

     Ladislav Šaloun – r.m., č.j., p. 1, v. pán 

 

4) Měli jste vytvořit SYNONYMA ( slova stejného nebo podobného významu) : 

     význam – důležitost, přínos 

     kazatel -  duchovní, farář, mluvčí.. 

     hrdinský – statečný, odvážný 

     stojí – je umístěn, nachází se 

     autor – tvůrce 

 

2. Také zkontroluj a oprav úkoly z třetího týdne : 

3) Měli jste vypsat z textu slovesa a určit jejich čas : 

     potká se – bud. ( ale ve smyslu času přítomného) 

     vyptává se – přít. 

     vypásl, vykrmil – min. 

     živí – přít. 

     mívám – přít. 

     táže se – přít. 

     máš, mám – přít. 

     spoutal, odsek – min. 

     chechtaje se – přít. (přechodník) 

     nechci- přít. 

     zadírá se – přít. 

 



4) Měli jste poznat slova NADŘAZENÁ  a  PODŘAZENÁ  : 

                                             zvíře                     vlk, pes, kočka, jelen 

                                             tělo                       krk, ruka, noha, hlava 

                                             tvar                       kruh, obdélník, čtverec 

 

3. Také ještě zkontroluj úkoly z druhého týdne : 

2) Měli jste určit v textu všechny slovní druhy ( číslem) : 

     Jedním – 4, z – 7, významných – 2, autorů – 1, o – 7, kterých – 3, jsme povídali -5, si – 3, 

     byl – 5, i – 8, spisovatel – 1, Miloš Macourek – 1, jeho – 3, moderní – 2, pohádky – 1, 

     často -6 , baví – 5, děti – 1, i – 8, dospělé – 2, vystupují - 5, v – 7, nich – 3, lidé – 1, 

     i – 8, zvířata – 1, a – 8, také – 6, předměty – 1, s – 7, kouzelnými – 2, vlastnostmi – 1, 

     známé – 2, jsou -5, asi – 6, nejvíc- 6, jeho – 3, příběhy – 1, Macha – 1, a – 8, Šebestové – 1, 

     a – 8, film – 1, Dívka – 1, na – 7, koštěti – 1. 

 

3) Měli jste vytvořit SYNONYMA ( slova podobného významu) ke slovům v textu : 

     významný – důležitý, slavný, známý.. 

     povídali – říkali, probírali 

     moderní – současný, novodobé 

     předměty – věci, prvky 

     příběhy – dobrodružství, povídání 

 

5) Měli jste vyskloňovat podstatné jméno ZVÍŘE v obou číslech : 

 

     zvíře                                                       zvířata 

     zvířete                                                   zvířat 

     zvířeti                                                    zvířatům 

     zvíře                                                       zvířata 

     zvíře                                                       zvířata 

     zvířeti                                                    zvířatech 

     zvířetem                                               zvířaty 

 

A závěrem – zopakovali jste si a procvičili VYJMENOVANÁ SLOVA ? 

                       ( úkol z prvního týdne) 

                       Vše spolu budeme procvičovat !! 

                       

Pokyny k práci do předmětu informatika: 

David Otipka: 

Kdy: od 14. 4. – 17. 4. 2020 

Poznámky: 

 Milý žáci zadávám vám znovu práci z minulého týdne. Z důvodu, že jsem vám tuto práci zadal omylem 

minulý čtvrtek, kdy byli velikonoční prázdniny. 

 



S dotazy ohledně výuky se na mě obracejte na : 

a) E-mail:  ibsenova.otipka@seznam.cz 

b) Facebook:  ibsenova otipka 

 

Opakování z minulých hodin: přečtěte a zapamatujte:Řešení 

1. Pravidla práce s informačními zdroji : kdo informaci podává, jak je stará informace, jestli se dá ověřit z více 

zdrojů. atd. 

Trol v informatice je provokatér v internetových diskuzích 

Fakenews je falešná informace, která chce ovlivnit příjemce. 

 autorské právo :je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k 

příslušným dílům. Tvůrci mohou být 

například spisovatelé, hudebníci, filmaři, architekti, urbanisté a programátoři apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzika VII. tř., 14. - 17. 4. 2020, vyučující - Šebesta 

Máme po jarních svátcích, tak začneme opakováním toho, co jste měli udělat. Máte zde 

řešení i s uvedením stránek. Proveďte si kontrolu i podle stránek v učebnici, co když je 

někde chyba. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filma%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Urbanista
https://cs.wikipedia.org/wiki/Program%C3%A1tor


 



 



 

 



Etická výchova VII. tř., 14. - 17. 4. 2020, vyučující - Šebesta 

Máme po jarních svátcích, tak začneme opakováním toho, co jste měli udělat. Máte zde 

řešení i s uvedením stránek. Proveďte si kontrolu i podle stránek v učebnici, co když je 

někde chyba. 

 



 

 



 



 

 

 



Pokyny k práci v Anglickém jazyce 7. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 14.4. 2020 do 17. 4. 2020  

Poznámky: S dotazy ohledně výuky se na mě obracejte na : 

c) E-mail:  ibsenova.otipka@seznam.cz 

d) Facebook:  ibsenova otipka 

 

I. Opakování z minulých hodin.  

1. Řešení + cvičení tvorby vět v minulém čase u pravidelných sloves ( regular verbs) 

 a)  

work -worked   stop- stopped 

listen-listened   wash- washed 

carry- carried   study-studied 

enjoy-enjoyed   play-played 

hope- hoped   dance-danced 

 

b) cvičení: Pokus se odvodit pravidla při připojování koncovky- ed. 

Pokud končí sloveso na –e (např dance) 

platí:__________________________________________________________ 

Pokud končí sloveso na –y  a před y je samohláska (např. play) 

platí:__________________________________________________________  

 Pokud končí sloveso na –y a před y je souhláska (např. study) 

platí:___________________________________________________________ 

Podívejte se  na sloveso stop. Co se stalo s písmenem p na konci věty?_____________  

    

2a ) Řešení+ cvičení 

1) They play football. 

They played football. 

2) I cook dinner. 

I cooked dinner. 

3) She visits her grandmother. 

She visited her grandmother. 

4) We dance in my room. 

We danced in my room. 

5) You watch Tv. 

You watched TV. 

6) I hope on holyday. 



I hopped on holyday. 

7) Jane listens a radio. 

Jane listened a radio. 

8) Peter works in the garden. 

Peter worked in the garden. 

9) They carry a heavy bag. 

They carried a heavy bag. 

10) They study in London. 

They studied in London. 

11 )We travel by plane. 

We travelled by plane. 

12) The Children cry. 

The children cried. 

13)  John collects stamps. 

John collected  stamps. 

14)  We live in London. 

We lived in London. 

Poznámka:  U minulého času prostého jde vždy o čas, kdy určitá činnost probíhala. Pro zjednodušení a 

soustředění se na slovesa, jsem určení času v předešlém řešení vynechal. V následujícím cvičení dávejte 

určení času (kdy) na konec věty. Pozor mohlo by být i na začátku. 

2b) cvičení: napište tyto věty a přelož je do sešitu: 

Vzor: Včera jsem hrál basketbal. I played basketball yesterday. 

Petr minulý rok bydlel v Praze. __________________________________________________ 

Hrál jsem včera fotbal. _________________________________________________________ 

Petra včera ve škole tančila.____________________________________________________ 

Včera jsme se dívali na televizi.__________________________________________________ 

Vařil jsem včera oběd.________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

3 a)řešení : 

a) Označ  slovesa  patřící k nepravidelným, zakroužkuj je. V našem řešení jsou označeny modře. 

infinitiv Minulý čas Český překlad 

Buy /baj/ Bought/bot/ koupit 

Write/rajt/ Wrote/rout/ psát 

Play/plej/ played hrát 

Live/liv/ lived žít/bydlet 

Go/gou/ Went/vent/ jít/jet 

Try/traj/ tried zkoušet, vyzkoušet 



Give/giv/ Gave/gejv/ dát, dávat 

Read/ríd/ Read/red/ číst 

Swim/swim/ Swam/svem/ plavat 

Take/tejk/ Took/tok/ vzít, brát 

 

 

b) Řešení z minulé hodiny. Za pomoci slov z tabulky a řešení vytvoř 2 věty otázku a 2 věty 

oznamovací v minulém čase prostém. 

Did you go to school yesterday? (Nešel jsi včera do školy?) 

Did you read the book last week? (Četl jsi tu knihu minulý týden?) 

I went to school yesterday.(Včera jsem šel do školy.) 

I read the book last week. ( Četl jsem tu knihu minulý týden) 

 

c) Řešení z minulé hodiny. Vyberte z tabulky 5 sloves a vytvořte záporné věty v minulém 

čase jako vzor použijte předešlé řešení: 

I didn´t go to school yesterday.  (Včera jsem nešel do školy.) 

Peter didin´t read the book last week. (Petr včera nečetl tu knihu.) 

She didn´t buy a new dress yesterday.( Včera si nekoupila nové šaty.) 

They didn´t live in London last year. (Minulý rok nežili v Londýně.) 

We didn´t write the letter last week. (nenapsali jsme ten dopis minulý týden.) 

Poznámka: Všimněte si ,  v české větě může být určení času kdekoliv ve větě. Ve větě anglické pouze na 

konci nebo jejím začátku. 

4 a) Za pomocí sešitu a pracovních listů , vytvořte otázky: 

Hraje on basketbal každý týden?__________________________________________ 

Bydlela Petra minulý rok v Londýně?______________________________________ 

Četl jsi minulý týden tu knihu?___________________________________________ 

Vzal Petr včera  tu knihu?________________________________________________ 

Koupila ona nové auto minulý rok?________________________________________ 

 

Poznámka: Příští hodinu se zaměříme na tvorbu otázek a krátkých odpovědí 

 

Řešení z minulých hodin 



  

 
 

 

     

 

 

 


