Materiály k samostudiu
Úterý 14.4. 2020
Třída 7.C

ČESKÝ JAZYK
Zápis humanismus a renesance = zapsat autory Dante Alighieri a Giovani Boccacio, pak pracovní list
opakování literatura, do sešitu zezadu piš pod sebe jen správné odpovědi (materiály na mailu
dejepis.perina@seznam.cz, heslo:perina1139, ve složce 7.ročník)

MATEMATIKA
Opakování
PS 178/5
PS 174/9

(počet dílů, 1 díl,…)
(převeď na stejné jednotky a vypočítej podíl skutečné
vzdálenosti a vzdálenosti na mapě)
PS 174/11
(převeď na stejné jednotky a vypočítej podíl skutečné
vzdálenosti a vzdálenosti na mapě)
PS 169/13
p.ú.

ANGLICKÝ JAZYK
Jurečková:
Uč. Str. 52 – s pomocí slovíček v pracovním sešitě si přečti text o New Yorku a do sešitu
vypracuj cv.3a) b)

Němcová:
Pracovní sešit – str. 44/ cv.1 – doplň has nebo have, cv. 2 – přepiš věty ze cv. 1 ve
zkrácené formě (př. I have been – i´ve been), cv. 3 – spoj sloveso s vhodným
výrazem, cv. 4 – použij spojené výrazy ze cv. 3 – pozor v předpřítomném čase

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Pracovní list spoj, co patří k sobě. Pomocí slovníku (ne překladače) přelož jednotlivé otázky a
odpovědi a přiřaď, co patří k sobě. Správné dvojice pak přepiš do sešitu. (veškeré materiály na mailu
dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník)

RUSKÝ JAZYK
11.lekce – procvičování – názvy vlastností, popis zevnějšku
1. PS: 70/8 – najděte v textu kladné a záporné vlastnosti a napište je do tabulky
2. PS: 72/11, 72/12A – doplňovací cvičení
3. Výukové video – www.eralash.ru – díl 194 („Portretnoje schodstvo“)
Doporučené video materiály v ruštině - na portálu www.jazyky-online.info/rustina/video
–
–
–
–

Ruský obrázkový slovník
Základy ruštiny
Ruské fráze
Ruská konverzace

NĚMECKÝ JAZYK
opakování přivlastňovacích zájmen v 1.pádě – PS: 9/16 – použít k tomu i tabulku
za stránky učebnice 12 – modrá tabulka
Klíč k řešení cvičení: PS 6/9
· Stefan sucht den Ball. Er will Fussball spielen.
· Stefan sucht den Tennisschläger. Er will Tennis spielen.
· Stefan sucht das Fahrrad. Er will Rad fahren.
· Stefan sucht den Joggingaunzug. Er will joggen.
· Stefan sucht die Rollschuhe. Er will inlineskaten.

PŘÍRODOPIS
Chobotnatci – učebnice str. 65 – 66 – přečíst a vytvoř výpisky ( i sloupečky)
- vypracovat otázky str. 66
Kytovci – učebnice str. 66 – 67 – přečíst vytvoř výpisky ( i sloupečky)
- nakresli si libovolného zástupce

