
                                   Materiály k samostudiu 

                                     Úterý  12.5.2020 

                                              7.B 

ANGLICKÝ JAZYK 

-  PS str 53/4 – podívej se na dotazník a Jimovy odpovědi a potom doplň rozhovor 

                                       cv.5 – na ty samé otázky odpověz podle sebe 

Překlad – budoucí čas 

1. Zavolám mu dnes večer. 

2. V létě navštívíme jeho tetu v Americe. 

3. Tento rok nebudu slavit své narozeniny. 

4. Nebude se jim líbit tvůj nový přítel. 

5. Počasí bude zítra lepší. 

6. Jestli máš hlad, udělám oběd. 

7. Musíme jet autobusem, nebo přijdeme pozdě. 

8. Doufám, že přijdou včas. 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

SK1  

Dnes pokračujeme 2. lekcí, Modul 4 

1. Slovíčka 2. lekce, Modul 4 najdeš na straně 43 – 44 – opakovat si písemně i ústně 

2. Do sešitu Deutsch si napište : 

3. Datum, Lektion 2. 

4. Učebnice str. 23, cvičení 9 – napiš do sešitu nové čtyři minidialogy 

5. Učebnice str. 23, cvičení 10 – Co se k sobě hodí? – napiš do tabulky do sešitu 

Poslechy: 

https://learngerman.dw.com/en/hallo/l-37250531 

https://learngerman.dw.com/en/kein-problem/l-37251054 

 

 

 



SK2  

Úterý – 12.5. – PS: 12/24 – nezapomeň na přivlastňovací zájmena v 1. a 4.pádě 

Klíč k řešení cvičení: PS: 11/22 

 euren/er 

 Ihre/sie 

 ihren/er 

 ihr/es 

 sein/es 

 deine/sie 

 ihren/er 

 

 

DĚJEPIS   

prezentace Jan Hus, husitství, opsat a naučit slidy 2-3, pak opakovací otázky Karel IV., 

Lucemburkové, gotika vytiskni a vypracuj a vyfoť  nebo napiš odpovědi na papír a vyfoť nebo 

doplň přímo ve wordu, prosím ale o jinou barvu písma  než černou a POŠLI!! na můj mail 

Skacelova.perina@seznam.cz nejpozději do 19.5. do předmětu mailu napiš 7.B dějepis 

opakování 

(veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: 

perina1139 složka 7. ročník) 

 

 

ČESKÝ JAZYK literatura 

Čítanka – str. 204 – Slovníček literárních pojmů – přečti si a vypiš si základní znaky těchto pojmů: 

                 Alegorie 

                 Autobiografie 

                 Báje 

                Bajka 

                Básnický přívlastek (epiteton) 
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ZEMĚPIS 

Vypracujte přílohu – Severní Evropa – odešlete do pátku 15. 5. 

na pacesova.perina@seznam.cz 

Vyplň, vypracuj a odešli na pacesova.perina@seznam.cz 

Jméno:                                                                            Třída: 

 

1. Napište všechny státy patřící do Severní Evropy a přiřaď k nim hlavní města 

 

2. Který druh elektráren vyrábí v Norsku většinu elektrické energie? 

 

3. Trajektová doprava v Severní Evropě zajišťuje různá spojení mezi státy, napiš jaké. 

 

 

4. Která Pobaltská republika klade důraz na informační technologie? 

5. Změřte na mapě v atlase a vypočítejte podle měřítka vzdálenost mezi městy Narvik 

a Kiruna. 

 

6. Napište státy, které mají přístup k moři. 

 

7. Vysvětli pojmy tajga a tundra. 

 

8. Napište, ke které jazykové skupině patří Lotyši a Litevci. 

 

9. Který známý český skladatel působil v Göteborgu? 

 

10.  Přiřaďte státy k městům: Turku-              Narvik-                Odense- 
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