Materiály k samostudiu
Úterý 7.4. 2020
Třída 7. B
ČESKÝ JAZYK – literatura
Zápis do sešitu : Renesance a humanismus
14. – 16. století
Vznik : Itálie
-rozvoj vědy, vzestup měšťanstva, antické náměty
Renesance = znovuzrození
-větší zájem o člověka než o Boha
-touha po pravdivém poznání pozemského života (proti středověkému poznávání Boha)
-rozvoj literatury v národních jazycích (místo latiny)
-v popředí literatura nauková – cestopisy, pedagogická díla
Itálie 13. – 14. století
Dante Alighieri
Giovanni Boccacio
Francesco Petrarca
Úkol : k těmto třem autorům vyhledej po 1 díle

ANGLICKÝ JAZYK - obě skupiny
PS str. 48 přečti si článek cv. 1 a pod článkem označ věty pravdivé a nepravdivé
Str. 48/2 – spoj slova, která k sobě patří
Řešení překladu :
1.
2.
3.
4.
5.

I have (got) two brothers.
Paul is fair and his brother is dark.
They are both very inteligent.
My cousin and my uncle are both doctors. (Both my cousin and my uncle…)
My grandfather is from Greece and my grandmother is American.

6. There is a small table near the window.
7.
8.
9.
10.

There are two beds in the bedroom.
There is a comfortable sofa in the living room.
On which floor do you live ?
I live at 57, Green street.

NĚMECKÝ JAZYK – sk.2 opakování modálních sloves – PS – 17/37
Klíč k řešení cvičení PS: 6/9
•

Stefan sucht den Ball. Er willFussballspielen.

•

Stefan sucht den Tennisschläger. Er willTennisspielen.

•

Stefan suchtdasFahrrad. Er will Rad fahren.

•

Stefan sucht den Joggingaunzug. Er willjoggen.

•

Stefan suchtdieRollschuhe. Er willinlineskaten

NĚMECKÝ JAZYK – sk.1 Guten Tag liebeKinder!
1.
2.
3.
4.

Vezměte si pracovní sešit a na straně 13 vypracujte cvičení 26 (používej barevné pastelky).
Pracovní sešit strana 13, cvičení 27 – spoj čarami
Ústně si zopakuj slovíčka 1. lekce, obtížnější slovíčka si napiš víckrát.
Využívejte pomoci překladače na Google (čte správně)

DĚJEPIS prezentace Lucemburkové, opsat slidy 13,15,16 (veškeré materiály na mailu
dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník) pak zhlédnout dokument
Kronika Karla IV. na youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=nBvuy0MkXrc

ZEMĚPIS
Pobaltské státy – Estonsko, Lotyšsko, Litva
1. Podle atlasu světa – politické mapy Evropy nakreslete asi na půl stránky tyto tři státy
tak, jak jsou v mapě (nerozdělujte je).
2. Dále vyznačte (pojmenujte):
a) Jejich hlavní města
b) Státy, se kterými mají hranice a Baltské moře
https://www.youtube.com/watch?v=efQsK1UNIIQ

