Materiály k samostudiu
Úterý 28.4.2020
7.B.
ANGLICKÝ JAZYK
PS – str. 52 Present Perfect - opakování
cv. 2 -doplň 2. větu v perfektu (vybírej z šedého rámečku)
cv. 3 – podle vzoru doplňuj dialogy v perfektu
Opakuj si Present Perfect na:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)
Učebnice str 64 – přečti a přelož si článek Heroes and heroines

NĚMECKÝ JAZYK
SK1 Dnes se začínáme učit 2. lekci, Modul 4
1. Slovíčka 2. lekce, Modul 4 najdeš na straně 43 - 44
2. V učebnici na straně 20 se podívejte na úvodní obrázek a přečtěte si text
3. Učebnice strana 20, cvičení 2 – napište do sešitu a doplňte: Bausteine:
Bis bald!

SK2 učebnice – 13/modrý rámeček přepsat do sešitu – 4.pád přivlastňovacích zájmen –
pozor na mužský rod, kde se přidává koncovka -en! plus: učebnice 13/24 – spojovat a
vytvořit 4.pád
Klíč k řešení cvičení: PS: 9/18







Ja, dasistseine Uhr.
Nein, dasistnichtsein Roller.
Ja, dasistihrTennisschläger.
Ja, dassindseineInlineskates.
Nein, dasistnichtIhr Handy.
Ja, dasistsein Anorak.

DĚJEPIS

prezentace Gotika, opsat a naučit slidy 2-3, pak cvičení spoj pojmy, piš do sešitu zezadu,

k číslu napiš správné písmeno (veškeré materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo:
perina1139 složka 7. ročník

ČESKÝ JAZYK literatura
Vzhledem k tomu, že letos nepojedeme na školní výlet – najdi si v čítance str. 158 a přečti si článek od
J. Haška – Školní výlet.
Odpověz :
1.
2.
3.
4.

Co znamená „mimikry“?
Kolik let bylo dětem ve třídě ?
Co to znamená „botanizovat“,
Co to je „lesní pych“,

ZEMĚPIS
NEZAPOMEŇTE SI PRACOVAT S ATLASEM, VYHLEDÁVEJTE SI VŠECHNY INFORMACE
ZMÍNĚNÉ V TEXTU, utvrzujte si vizuální paměť (pomáhejte si i s internetem).
Zapište si do sešitu:
Francie(republika)
V učebnici na str. 79 – 80
Většina území se nachází v Západní Evropě, republiku tvoří také i tzv. Zámořská
Francie(území v Karibiku, Severní a Jižní Americe, v Indickém oceánu a Oceánii), patří k ní i
ostrov Korsika ve Středozemním moři. V minulosti Francie vlastnila hodně kolonií (mnoho
přistěhovalců, především z Afriky). Řeka Loira. Hlavním městem protéká řeka Seina.
Město Strasbourg – sídlo Evropského parlamentu (řeka Rýn).
Je významná i z politického a hospodářského hlediska. Světově proslulé jsou výrobky
francouzského průmyslu, ten je soustředěn na severu země:
Strojírenský - výroba dopravních prostředků (automobily Renault, Peugeot), letadel
(Toulose) a lodí.
Proslulost ve výrobě jaderné energie.
Chemický - pneumatiky (Michelin), uznávaná kosmetika (např. Dior), léčiva.
Textilní - oděvy a kožené zboží.
Potravinářský – víno, sýry, hořčice – francouzská kuchyně je vyhlášená v celém světě.

Turistický ruch – samostatně si vypište alespoň 5 kulturních památek nebo oblastí.
Zemědělství: příznivé přírodní podmínky – pšenice, vinná réva, ovoce, rostliny pro kosmetiku
např. levandule.
Města: přístavy – Bordeaux, LeHavre, Marseille.; střediska zimních sportů – Chamonix,
Albertville; dále Lyon, Nice, Cannes, Orléans, Nantes, Remeš (Reims), Dijon, Rouen.
Podívejte se na film o Paříži na:
https://www.youtube.com/watch?v=CuO3Jb-D_mA

