Materiály k samostudiu
Čtvrtek 26. 3. 2020
Třída 7.D
ČESKÝ JAZYK - psát do sešitu mluvnice
Pracovat s pracovní listem a plnit zadání:
Urči, o který druh přísudku se jedná:
PŘÍSUDEK
Maminka vařila oběd.

Jana přišla brzy.

Bratr se stal kominíkem.

Musíš se tím pořád zabývat?

Sestra je často v zahraničí.

Nechápu to.

PŘÍSUDEK

Zloděj je dopaden.

Kámen žbluňk do vody.

Čas jsou peníze.

Včera nebyla ve škole.

Urči, zda je jmenná část přísudku v 1., nebo 7.pádu:
PÁD
Sestra je zpěvačkou
Petr je dobrák.
Stal se učitelem.

PÁD

Velryba je savec.
Pavel je policista.
Lukáš byl porybným.

Doplň i/y v koncovkách přídavných jmen:
ryb- jikry, zl-m lidem, dědečkov- sousedé, nov-ch spolupracovníků, Zdeňkov- učitelé, husjátra,
dědečkov- sousedy, nov- soused, Jeníkov-ch rodičů, Zdeňkov- učitele, s nov-m- sousedy, ciz-ch lidí, otcovspoluhráči, drav-m zvířatům, pro Milanov- sestry, borov- les,
hladov- tulák, ciz- pes, s Emilov-mspoluhráči, čap-ch hnízd, lekl- kapr, drz- výrostek.

MATEMATIKA - Konstrukce trojúhelníka (opakování učiva pro novou látku čtyřúhelníky)
Dodržuj – zadání, náčrt, konstrukce a popis konstrukce (ukázka popisu viz strana 110 nebo ve školním
sešitě)
9c,d/str. 114

ANGLICKÝ JAZYK - napsat do sešitu a pracovat dle zadání
Doplň do každé věty správnou předložku: at, on nebo in:
1. We had lunch....................noon.
2. I was born......................1996.
3. He's coming ….............Wednesday.
4. They got up....................six o'clock.
5. The holidays start................July.

6.He lived …........... the 17th century.
7.School starts again...............autumn.
8.I'll see you …............half past one.
9.The party is ….............21st April.
10.Call me..............the afternoon.

Complete these regular verbs:
(Pozn. překlad + Past Simple – min.čas)
smile smát se smiled
doufat
smell
ptát se
muset
stay
teach
answer
worry
pospíchat
končit
pospíchat
vysvětlovat
copy
mít, vlastnit
be

NĚMECKÝ JAZYK
Vážení rodiče,
věřím, že i když je situace nelehká, vše společně zvládneme. Pakliže by děti nerozuměly jakémukoliv zadání,
neváhejte mi zavolat - s radostí vám pomohu. Zde naleznete cvičení a videa, kde mohou děti procvičovat gramatiku a
výslovnost.
Drahomíra Otoupalová tel. 724 265 397
email: otoupalova.perina@seznam.cz
odkazy:
https://www.youtube.com/watch?v=WR3ZHHw4dyU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=TxKEy6cfmPU
https://www.youtube.com/watch?v=nztPPxpkEfQ&t=48s
http://www.nemecky.net/testy/doplnovani-slov-i/perfektum-sloves-v-nemcine-361/
https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2019010901-test-perfektum
https://www.umimenemecky.cz/cviceni-slovesa

https://www.youtube.com/watch?v=nztPPxpkEfQ
https://www.youtube.com/watch?v=T_hc5-ZuA9Y
- shlédněte video a opakujte (procvičujte výslovnost)
- pracovní sešit Wir neu 2 str. 40 – zapište si do slovníčku novou slovní zásobu na straně 40
- slovíčka se naučte
- pracovní sešit Wir neu 2 str. 3, cv. 1 a 2 (cvičení doplňte)

FRANCOUZSKÝ JAZYK - UČ 64 přečti zelený rámeček: Dans le salon
-vyhledej v něj slovesa v passé composé
-POZOR na sloveso DIRE(říkat) J' ai dit
-VYPRACUJ JEDNODUCHÝ TESTÍK NA:
https://testi.cz/testy/francouzstina/francouzstina-pro-zacatecniky/

DĚJEPIS – Vybrat si nějakou husitskou bitvu a zpracovat referát – ne jenom zkopírovat wikipedii. Kdo
bude mít referát hotov, může mi ho poslat na mail. Děkuji (To samé platí pro referát z přírodopisu)

