Materiály k samostudiu
Pondělí 22.6. 2020
Třída 7.C

ČESKÝ JAZYK
učebnice českého jazyka strana 76, do sešitu vypracuj cvičení 2 a 3a.

MATEMATIKA
Hranoly a jejich sítě - ŠS
Do ŠS připomeňte si 254-255 až ke cvičení 255/2
Modrý rámeček str. 255
Síť trojbokého hranolu podle zadání a obrázku str. 255 (dole) – 256

ANGLICKÝ JAZYK
Jurečková:
Frázová slovesa
Pracovní sešity str. 59/5,6,7,8
Němcová:
Pracovní sešit str. 57/cv. 4 - přečti si krátký příběh a doplň do vět have to/don´t
have to/doesn´t have to; cv. 5 - nyní napiš podle pravdy, jestli ty musíš/nemusíš
dělat věci, které musí dělat Ralf

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Vypracuj pracovní list animaux du zoo, buď vytiskni anebo do sešitu, v prvním
cvičení přiřaď správně číslo ke zvířeti (pokud nemůžeš vytisknout, tak si slovíčka
přelož do sešitu), ve druhém cvičení přiřaďt k sobě antonyma (slova opačného
významu) např. petit-grand (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu
dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník)

RUSKÝ JAZYK
12.lekce – práce s textem

1. Pracovní sešit – str. 90/27 - „Moj děň“ - přečtěte si, jak Káťa popsala svůj všední
den. Odpovězte na otázky pod textem. Procvičujte čtení nahlas.
2. Pohádka: „Volk i semero kozlat“ (Vlk a sedm kůzlátek) na www.youtube.com/ru

NĚMECKÝ JAZYK
opakování gramatiky na osobní zájmena ve 4.pádě – PS: 38/23,24 a celá stránka v
PS: 39 – na gramatiku celé lekce plus překlad PS: 38/22
Klíč k řešení cvičení: PS: 33/9
• Sei um 21 Uhr zu Hause! – Sei bitte um 21 Uhr zu Hause!
• Mach Hausaufgaben! – Mach bitte Hausaufgaben!
• Bring einen Kuchen mit! – Bring bitte einen Kuchen mit!
• Kommt mit! – Komm bitte mit!
• Ruf Tante Emma an! – Ruf bitte Tante Emma an!

DĚJEPIS
prezentace Jagellonci slidy 3 a 5, slide 4 si jen přečti, pak zhlédni na Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs
https://www.youtube.com/watch?v=RAGlpFbYgfs (veškeré materiály resp. odkaz
na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7.
ročník

FYZIKA
1. prostuduj článek 3.9 na str. 175 a 176.
2. opiš žlutý rámeček na str. 176.

