Materiály k samostudiu
Úterý 12.5. 2020
Třída 7.C

ČESKÝ JAZYK
Český jazyk Zápis Česká barokní literatura v době pobělohorské, zapiš a nauč se
obecnou charakteristiku baroka, barokní literaturu ještě ne, pak AZ kvíz literatura
opakování, do sešitu zezadu napiš literární pojem, který začíná na dané písmeno.
(veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz,
heslo: perina1139 složka 7. ročník)

MATEMATIKA
Řešení slovních úloh
PS 206/8,9
PS 207/16
PS 208/18,19

ANGLICKÝ JAZYK
Jurečková:
Učebnice str.59/6 – Ke každému obrázku napište větu podle vzoru
Pracovní sešity str. 46/3
Online hodiny proběhnou ve středu 13.5. od 10.00
Jolana Jureckova is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Jolana Jureckova's Zoom Meeting
Time: May 13, 2020 10:00 AM Budapest

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/76088009965?pwd=akovTXpKNWFqUUFYYjlkOE1JOGZTQT09

Meeting ID: 760 8800 9965
Password: 0QvmMG

a v pondělí 18.5.
Jolana Jureckova is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Jolana Jureckova's Zoom Meeting
Time: May 18, 2020 10:00 AM Budapest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/78283116296?pwd=aXh0MnAxRitVdUd5R0dpeTlkRkszdz09

Meeting ID: 782 8311 6296
Password: 0P7QfC
Opět platí, že probereme to, co bude v zadání, takže pokud se nemůžete připojit, udělejte
práci sami.

Němcová:
Pracovní sešit str. 50/ cv. 1 – doplň výrazy z tabulky do textu; cv. 2 – dej slova do
správného pořadí, aby vznikla smysluplná věta; cv.3 – doplň dialog větami ze cv. 2

FRANCOUZSKÝ JAZYK
práce s textem la famille Leroux, vytiskni a vypracuj nebo vypracuj do sešitu, na
základě obrázku a s pomocí slovníku urči, která věta je pravdivá (vrai), která
nepravdivá (faux) a kterou nelze určit ani jako pravdivou ani jako nepravdivou
(?)(veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu
dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník

RUSKÝ JAZYK
1. Básně A.S. Puškina, S.Maršaka, S.Jesenina – učebnice str. 63/4 A

Vyberte si dvě ukázky a procvičujte čtení. O jakém ročním období se v těchto
verších hovoří?
2. Pracovní sešit str.82/2 – dopište věty (viz učebnice 7.lekce)

NĚMECKÝ JAZYK
pojka nicht, …sondern – sondern znamená – nýbrž! ale! v odporovacím významu
ve vedlejší větě – cvičení v PS: 13/27 a v učebnici – 14/25
Klíč k řešení cvičení: PS: 12/24
· Wo ist meine Kapuzenjacke? - Tut mir leid, ich finde deine Kapuzenjacke nicht.
· Wo ist mein Handy? – Tut mir leid, ich finde dein Handy nicht.
· Wo ist meine Uhr? – Tut mir leid, ich finde deine Uhr nicht.
· Wo ist mein T-Shirt? – Tut mir leid, ich finde dein T-Schirt nicht.
· Wo sind meine Sportschuhe? –Tut mir leid, ich finde deine Sportschuhe nicht.

PŘÍRODOPIS
Opakování ze 6. ročníku –řešení - úkol 2:
skupiny Řasy mechorosty plavuně přesličky kapradiny Nahosemenné rostliny
zástupci Žabí vlas Ploník Plavuň vidlačka Přeslička rolní Osladič obecný Smrk
ztepilý
úkol 3.:
sinice jsou zvláštní skupina bakterií, jsou schopny fotosyntézy, rychle se množí, při
přemnožení vytváří na vodních nádržích tzv. vodní květ – způsobuje zdravotní
problémy
úkol 4.:
jedlé houby - např. hřib smrkový, suchohřib hnědý, křemenáč osikový, klouzek
sličný, žampion polní, bedla vysoká

jedovaté houby – vláknice začervenalá, , závojenka olovová, muchomůrka červená,
muchomůrka zelená, muchomůrka tygrovaná
úkol 5.:
tělo lišejníku je tvořeno houbou a řasou nebo sinicí,tyto dva organismy žijí v
symbióze = oboustranně prospěšné soužití
Stavba těla krytosemenný rostlin a jejich život – vytvoř si do sešitu nadpis
-opiš z učebnice str. 73 větu hned pod velkým nadpisem – Základní orgány …..
-napiš menší nadpis KOŘEN – přečti stranu 73 –74
-vytvoř výpisky
-nakresli si do sešitu obr. 2 ( typy kořen soustav)
- nakresli si do sešitu obr. 6 ( tvary kořenů)

