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Třída 7.D

ČESKÝ JAZYK - Pracovat s přílohou a přepsat či nalepit do sešitu mluvnice:
Napiš, kterým slovním druhem je vyjádřen podmět:
Slovní druh
1. Mýlit se je lidské.
Mýlit se – slovesem v infinitivu
2. Láska hory přenáší.
3. Oba přijdou zítra.
4. Eva zítra nepřijde.
5. Někdo vykřikl.
6. Jeho důrazné ne mě překvapilo.
7. Později přijde i ten druhý.
8. U potoka se ozvalo žbluňk.
9. Ona nepřijde.
Vyjádři přísudek pomocí citoslovce:
1. Vrabec________________ na střechu.
2. Žába _________________ do rybníka.
3. Pes __________________ na souseda.
4. Zajíc ________________ na pařez.

Doplň přísudek ve správném tvaru v minulém čase:
1. Kluci _____________ (jít) ven.
2. Psi _______________ (štěkat) na kočku.
3. Hříbata____________ (pást) koně.
4. Srny ______________ (běhat) po paloučku.

MATEMATIKA - Nepřímá úměrnost (učebnice str. 200)
výklad a způsoby řešení strana 196
Vypracuj pomocí trojčlenky 24/200, 25/200, 28/201

ANGLICKÝ JAZYK - Zopakovat a nezapisovat, v sešitě již máte:
Zapsat znovu sešitu slovní zásobu ohledně navigace, uvedu několik příkladů:
Excuse me. How do I get to the river from here?
Excuse me. Do you know the way to the railway station?
Excesue me. Is there a hotel near here?
Excuse me – je zdvořilostní a začínáme touto frází, pak pokračujeme v našem požadavku...
Nové a zapsat si do gramatiky + práce se slovníkem, když si nejste jisti – nakresli obrázky dle
instrukcí, kde to lze:
Go straight on nebo můžete použít Just keep going (=pořád pokračujte, jděte rovně)
Go along here and turn left. (= jděte podél a pak zahněte doleva) The bookshop is opposite the Hotel
Plaza.
Turn right at the café, then left into Abbey Road, and the bank is on your right.

Go along here and take the second turning on the left.

It's the third turning on the right. There's a cinema on the corner.
Poté do gramatiky cvičení: Complete the phrases:
For example:
Turn left or right.
1.Take the second...................................

5.Keep...................................................

2.Thanks very..........................................

6.Go straight..........................................

3.On the ….............................................

7.Go along.............................................

4.Excuse..................................................

8.Do you know the...................................

FRANCOUZSKÝ JAZYK - Děti, vím, že je to těžké. Pokuste se vypracovat zadané úkoly. Po návratu do
školy se nám bude lépe pracovat. Připojuji webovou stránku s jednoduchými testíky.
Těším se na vás. Klára M.
UČ 64/1 odpověz písemně do sešitu (piš i otázky)
- zopakuj FAIRE- Je fais, tu fais, il/elle fait, nous faison, .......
- SE TROUVER ( nacházet se )
- A qui parle Chloé - na koho/s kým mluví Chloé

DĚJEPIS – přečíst uč. str. 98 – 99, do sešitu zapsat

