Materiály k samostudiu
Ponděli 11.5. 2020
Třída 7.C

ČESKÝ JAZYK
Opakování pravopis, shoda přísudku s podmětem, nejprve zhlédni krátké
opakování https://edu.ceskatelevize.cz/shoda-prisudku-s-podmetem5e442279e173fa6cb524ac41
pak si procvič shodu na dvou testech, první je lehčí, druhý těžší
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-2uroven/1355 https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-sprisudkem-3-uroven/1341 v této tabulce, pak máš shrnuta pravidla:
https://www.pravopiscesky.cz/shoda-prisudku-s-podmetem-pra-1137-8180.html

MATEMATIKA
Řešení slovních úloh (zápis, výpočet, odpověď)
ŠS 238/1 (12 548 Kč……100%)
238/2 (školní rok má 10 měsíců!)
240/2,3

ANGLICKÝ JAZYK
Jurečková
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_pe
rfect/Present_Perfect_ever_-_never_bx209287fe
Interaktivní pracovní list na předpřítomný čas a procvičení ever/never vypracuj a opět mi pošli

Němcová
Učebnice – do ŠS - str. 62/cv. 3 a) spoj A a B, b) k větě z a přiřaď větu z b, pracovní
sešit str. 72/5.6 – projdi si pravidla používání JUST; do ŠS vypracuj cv.5b/str.62; cv.
6c/str 62

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Procvičování výslovnosti výukové video, vyslovuj doma nahlas
https://www.youtube.com/watch?v=EH2iKFLxmoU&t=85s, , zopakuj si lidské tělo,
zkus bez nápovědy https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais2/exercice-francais-4588.php Nezapomeň na překlad z minulé hodiny!

RUSKÝ JAZYK
12.lekce – Povtorénije – mať učénija
1. Opakování – názvy měsíců - učebnice str.62/2A
2. Učebnice str.63/3 – přiřaďte obrázky k ročním obdobím
3. Pracovní sešit – str.82/1

NĚMECKÝ JAZYK
PS: 12/24 – doplň věty, nezapomeň na 1. a 4.pád přivlastňovacích zájmen
Klíč k řešení cvičení: PS: 11/22
· euren/er
· Ihre/sie
· ihren/er
· ihr/es
· sein/es
· deine/sie
· ihren/er

DĚJEPIS
prezentace Jan Hus, husitství, opsat a naučit slidy 2-3, pak opakovací otázky Karel
IV., Lucemburkové, gotika vytiskni a vypracuj a vyfoť nebo napiš odpovědi na papír

a vyfoť nebo doplň přímo ve wordu, prosím ale o jinou barvu písma než černou a
POŠLI!! na můj mail Skacelova.perina@seznam.cz nejpozději do 18.5. do předmětu
mailu napiš 7.C dějepis opakování (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na
mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník)

FYZIKA
Prostuduj str. 140 a 141. Opiš žlutý rámeček na str. 140 a odpověz písemně na 2.
úkol na str. 142.

