Materiály k samostudiu
Pátek 15.5.2020
7.B
ZEMĚPIS
Do sešitu:
Střední Evropa(v učebnici na str. 82 – 84
1. Nastudujte si text
2. Vypište si státy (neuvádějte Slovinsko, to nyní řadíme do jiného regionu) a k nim
připište hlavní města.
3. Zapište si podstatné informace ze Střední Evropy.

ANGLICKÝ JAZYK
řešení překladu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I´m going to (I´ll) telephone him this evening.
We´re going to (We´ll) visit his aunt in America.
I am not going to celebrate my birthday this year.
They are not going to (They won´t) like your new friend.
The weather will be better tomorrow.
If you are hungry I´ll make lunch.
We must go by bus or we´ll be late.
I hope they´ll come on time.

Should – shouldn´t
You should go there - Měl bys tam jít.
You should learn more. – Měl by ses více učit.
You shouldn´t smoke. – Neměl bys kouřit.
You shouldn´t eat so much. – Neměl bys tolik jíst.

Str. 69/5
1. What´s the matter?
I´m tired.
Well, you should go to bed earlier.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

I know, but I wanted to watch the football.
Haven´t you got anything to do ?
No, I haven´t and I´m bored.
Well, you should go and see one of your friends.
I can´t. They´re all doing something today.
What´s the matter ?
My knee hurts.
Well, you should go to the doctor´s.
Yes, OK.
What´s up ?
I feel sick.
Well, you shouldn´t eat so much.
What´s the matter ?
I don´t feel very well.
Well, you shouldn´t go to school today.
Aren´t you going to have any breakfast?
I haven´t got time. I´m late.
Well, you should get up earlier.
Yes, OK. Bye.
What´s wrong ?
I´m cold.
Well, you should put a jumper on.
Oh, all right.
Are you OK?
No, I´ve got toothache.
Well, you should go to the dentist´s. I´ll phone and make an appointment.
OK. Thanks.
Přečti si 8 rozhovorů, do tabulky si napiš 8 problémů (dle vzoru) a ze zeleného rámečku
použij příslušnou radu.

NĚMECKÝ JAZYK
SK1– Guten Tag!
Heute arbeiten wir im Arbeitsheft, Seite 19, Űbung 1, 2,
Seite 20, Űbung 3
Kontroluj si předložky a členy s učebnicí!
https://learngerman.dw.com/en/wo-liegt-das/l-37337877
https://learngerman.dw.com/en/in-europa/l-37328492

SK2
učebnice – 17/30 – přečíst a odpovědět na otázky
Klíč k řešení cvičení: PS: 12/24





Wo ist meine Kapuzejacke? – Tutmirleid, ich finded eine Kapuzenjacke nicht.
Wo ist mein Handy? – Tutmirleid, ich finded ein Handy nicht.
Wo ist meine Uhr? – Tutmirleid, ich finded eine Uhr nicht.
Wo ist mein T-Shirt? – Tutmirleid, ich finded ein T-Shirt nicht.

Wo sind meine Sportschuhe? – Tutmirleid, ich finded eine Sportschuhe nicht

MATEMATIKA
VÝPOČET ZÁKLADU-Slovní úlohy(do sešitu)
1)Připomeňte si:https://www.youtube.com/watch?v=RJ7-lTvg3lk
2) Vypracovat do sešitu (jedním způsobem – přes 1 %, nebo úměrou)
- uč. str. 240/ 2, 3, 4, 5

DĚJEPIS prezentace Jan Hus, husitství, opsat a naučit slidy 4,5 a 6, pak práce s textem Dracula,
přečti si text a do sešitu zezadu odpověz na otázky. (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na
mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník)

