Materiály k samostudiu
Úterý 7.4. 2020
Třída 7.C
ČESKÝ JAZYK
Zápis Renesance a humanismus. Obecné znaky (autory ještě ne). Práce s literární ukázkou O
Přemyslovi. Přečti si ukázku a odpověz na otázky zezadu do sešitu. (materiály na mailu
dejepis.perina@seznam.cz, heslo:perina1139, ve složce 7.ročník)

MATEMATIKA
Opakování
PS 175/13
výměru=obsah)
PS 175/15
PS 177/1
PS 177/4

(zjisti skutečné rozměry zahrady a potom teprve její
(převeď na stejné jednotky a vypočítej podíl skutečné
vzdálenosti a vzdálenosti na mapě)
p.ú.
(urči počet kg celkem a potom dopočítej 7.C, urči postupný
poměr a zkrať tento poměr na
základní tvar)

ANGLICKÝ JAZYK
Jurečková:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/East
er_wordsearch_lt86286ka
Odkaz tě dovede k Velikonoční osmisměrce (pozor, je to opravdu osmisměrka), klikni si na poslech a
slovíčka si poslechni. Ta, která neznáš, si vyhledej ve slovníku. Osmisměrku vyplň (vždy klikni na daná
písmena), potom klikni na finish!! (dole pod osmisměrkou) a můžeš si vybrat: buď si cvičení
sám/sama zkontroluješ, nebo mi ho pošleš na jureckova.perina@seznam.cz. (Je tam odkaz Email my
answers to my teacher).

Němcová:
učebnice str. 56 – cv. 1/56 – do školního sešitu, přečíst cv. 2/56, str. 78 –
prostudovat slovíčka 5 Experience A They´ve been successful, prostudovat
gramatiku str. 72/5.1

FRANCOUZSKÝ JAZYK
opakování přídavná jména –přídavná jména z pracovního listu přepiš do sešitu a přelož do
francouzštiny, dej pozor na správný rod. (veškeré materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz,
heslo: perina1139 složka 7. ročník)

RUSKÝ JAZYK
11.lekce - Popis člověka – vlastnosti, zevnějšek
1. Učebnice str.55/8A – práce s textem- procvičujte čtení
Přečtěte si popis lidí a přiřaďte k nim fotografie
2. PS: 71/10 A – osmisměrka
3. Reálie – zvyky a tradice v Rusku – přečtěte si článek „Ruské Velikonoce“ (viz příloha)

NĚMECKÝ JAZYK
přivlastňovací zájmena – 1.pád – učebnice – stránka 12/modrý rámeček přepsat do
sešitu – nezapomenout na to, jakou barvu má mužský rod/ženský rod/střední rod a
množné číslo, pozor na koncovky v rodech!
Ø Můj, tvůj, jeho, její, jeho, náš, váš, jejich, Váš – mein, dein, sein, ihr, sein, unser,
euer, ihr, Ihr
Klíč k řešení cvičení: PS 6/11
· Klaus will schwimmen lernen. Also geht er ins Schwimmbad.
· Eva kann gut Ski fahren.
· Wir wollen heute Abend ins Kino gehen.
· Was? Du willst nicht Fussball spielen? Aber alle Jungen wollen Fussball spielen.
· Kann ich mail dein Fahrrad haben? Ich will eine Radtour machen

PŘÍRODOPIS
Veškerou zadanou práci, kterou máte v sešitě, budu kontrolovat po návratu do
školy!
Pokud vás nějaké téma zaujme, můžete si vyhledat více informací nebo vytvořit
referát, který když mi pošlete, tak ohodnotím hezkou známkou J
Lichokopytníci – učebnice str. 63 – 65 – přečíst a vytvoř výpisky ( i sloupečky)
- Odpověz do sešitu na otázky 1, 3, 4, 8 ze str. 6

