7. A - čtvrtek 26. 3. 2020
DĚJEPIS
prezentace Lucemburkové, opsat slidy: 7 a 9 , pak práce s textem Nemoc, zdraví a hygiena
ve středověku, přečti a vypracuj otázky do zadu do sešitu (veškeré materiály na mailu
dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník)

MATEMATIKA
Dělení celku na části v daném poměru
Př. Zdeněk a Karel dostali odměnu a rozdělili si ji v poměru 3 : 2. Zdeněk dostal 540
Kč. Kolik Kč dostal Karel. Kolik Kč dostali dohromady?
Z:K=3:2
(Z…..má 3 díly a to je 540 Kč)
3 díly…….540 Kč
1 díl……….540 : 3 = 180 (Kč)
2 díly……..2 ∙ 180 = 360 (Kč)
Zk.: celkem Kč……540 + 360 = 900
celkem dílů……….3 + 2 = 5
1 díl Kč……….……..900 : 5 = 180
Karel dostane 360 Kč. Dohromady dostali 900 Kč.
Dále procvičování- PS150/1-3, 150/5, 151/6 155/23 (převést na stejné jednotky – ty
menší – a zkrátit)
FYZIKA
Přečíst článek na str. 123 – 125
Do sešitu opsat tabulku ze str. 124, žlutý rámeček na str. 125 a narýsovat obrázek 2.37
na str. 124

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Opakování avoir, etre, cvičení Opakování avoir, etre, opiš do sešitu (nebo vytiskni a nalep) a
doplň správný tvar slovesa. Poté si vyber libovolných 7 vět a přelož je. (veškeré materiály na
mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník)

NĚMECKÝ JAZYK
Pracovní sešit str.4, cvičení 3 Was kónnen sie? (Co kdo umí?) Was kónnen sie nicht? (Co kdo
neumí?) Napiš věty podle příkladu: Eva kann gut Tennis spielen. Sie kann sehr gut Ski fahren.
Aber sie kann nicht inlineskaten.
Pracovní sešit str. 4, cvičení 5 - Was passt zusammen? ( Co se k sobě hodí?) označte, nahlas si
přečtěte a do ŠS vymyslete a následně napište 2 otázky a 2 odpovědi.
Pracovní sešit str.41, napsat do ŠS další slovní zásobu- das Pferd až das Handy, naučit, při
čtení opět dávat pozor na vyznačenou výslovnost.

RUSKÝ JAZYK

1. Učebnice str. 45/16 – čtení a ústní překlad s pomocí slovníku + odpověď na otázku
2. Napiš do sešitu - jaké jsou tvé oblíbené barvy a oblečení
3. www.eralash.ru - díl 231

