Materiály k samostudiu
Čtvrtek 11.6. 2020
Třída 7.C
ČESKÝ JAZYK
Vytvoř svůj vlastní fiktivní strukturovaný životopis, představ si, že je ti 45 let a
hledáš novou práci.. Životopis vytvoř na počítači (jedna stránka A4) a pošli jej
nejpozději do 18.června na adresu Skacelova.perina@seznam.cz

MATEMATIKA
Obvod a obsah rovnoběžníka
ŠS Načrtni kosočtverec ABCD, označ jeho strany a a vyznač jeho úhlopříčky u1, u2.
Zapiš rámeček str. 215
215/19a
PS 184/5a (obsah vydělíš délkou strany a)
PS184/5b (obsah vydělíš délkou výšky va)

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Dans vos livres sur la page n. 12, faites l´excercise n. 2b, 3.a, b,c
page n. 13 faites l´excercice 5a,b

RUSKÝ JAZYK
12.lekce - opakování – nákupy, oblečení

1. Práce s textem – učebnice str. 68/14 A
Přečtěte si 3 úryvky textu a ústně přeložte. Přiřaďte ke každému úryvku osoby
na
fotografiích pod textem (A,B,C). Procvičujte čtení textu nahlas.
2. Pracovní sešit str. 87/16 – doplňte barvu k názvům ovoce a zeleniny
3. Pracovní list – www.liveworksheets.com
https://www.liveworksheets.com/cz238740ke
„Položí v korzínu“ - polož do košíku

NĚMECKÝ JAZYK
opakovat si nová slovíčka z L3/M4 plus nová gramatika: letopočty: např. 1990 –
neunzehn/hundert/neunzig, 1983 – neunzehn/hundert/drei/und/achtzig, 1848 –
achtzehn/hundert/acht/und/achtzig, 2019 – zwei/tausend/neunzehn, 2020 –
zwei/tausend/zwanzig - od 2000 nedáváme und doprostřed!, učebnice stránka 32
modrý rámeček – přečíst a stránka učebnice 54 – přečíst si letopočty
- Zkusit si napsat: 2024, 1415, 1648, 2001
- Další gramatika: datumy: otázka? – v prvním pádě - Der Wievielte ist heute? –
Kolikátého je dnes?
- Heute ist der erste (1.) Juni 2020, dritte (3.)August, zweite (2.)Juli, sechzehnte
(16.) September, sechste (6.) Januar, zwanzigste (20.) Dezember, einundreißigste
(31.) März, vierzehnte (14.) Februar, achtundzwanzigste (28.) März, elfte (11.)
Mai, zehnte (10.) Juli, fünfte (5.) Oktober, neunte November (9.), zwölfte (12.)
Dezember
- Den Wievielten haben wir heute? – otázka ve 4.pádě – Heute haben wir den
fünften (5.) Juli, den zwanzigsten (20.) März, den dritten (3.) August, den
dreißigsten (30.) März, den vierten (4.) Januar
- Zkusit si cvičení: PS: 30/2, 3, PS: 32/6
Klíč k řešení cvičení: PS: 21/7
• Im/im
• Am/am
• Im/im
• Am/am
• Am/am
• Im/im
Klíč k řešení cvičení: PS: 24/14
• Wann fährst du ins Gebirge?
• Wohin fährst dui m Juli?
• Fährst du im Sommer nach Deutschland?
• Warum fährst du nach Kreta?
• Wie ist das Wetter im August?
• Warum fahren wir nicht an die Nordsee?

