Materiály k samostudiu
Čtvrtek 11. 6. 2020
Třída 7.D

ČESKÝ JAZYK
Oprava a kontrola z 4/6
Uč. str. 89/4 (zkuste vymyslet přístavky k těmto větám, práce do mluvnice) – poslední vaše věta bude:
Na Lysé hoře,……..
Jaroslav Seifert, významný český básník, věnoval mnoho........ Karlštejn, středověký královský hrad, patří ke
skvostům......Rybáři vylovili sumce, masité a vskutku velké. Na Lysé hoře, královně Moravskoslezských
Beskyd, vybudovali novou naučnou stezku.
Ještě si procvičte PŘÍSTAVEK (do sešitu):
uč. str. 89/5 (zaměřte se na 4 fotografie = 4 věty s přístavkem)
Poslední velké téma, které stačíme probrat do prázdnin, jsou:
DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT (do sešitu)
-přepíšete si z uč. str. 91 velkou tabulku zaměřenou na druhy VV, ke každé větě si napíšete jednu větu jako
příklad
-tabulka je velmi důležitá, je třeba naučit se jednotlivé druhy VV včetně spojek, abyste je dokázali správně
identifikovat
V příští hodině budeme pokračovat s druhy VV.

MATEMATIKA
Desetinná čísla
Zase trochu numeriky! Neoblíbené učivo!
Napiš si pod sebe a vypočti:
a) 630,45 + 9 764,9
b) 18 902,12 – 8 496,78
c) 182,54 . 57
d) Který výsledek má nejvyšší hodnotu? Zakroužkuj si ho v sešitě!

ANGLICKÝ JAZYK
Oprava a kontrola z 5/6
Vrátíme se opět na chvíli k pracovnímu sešitu, dodělejte si tato cvičení:
Pracovní sešit 50/2,51/4,52/1,2
Prac.sešit 50/2:
1.Sorry I'm late.(příklad)
2.Oh dear.
3.I don't want to know.
4.You won't (=will not) believe what's just happened.
5.Tell me all about it.
6.I've just arrived, too.
51/4
1.No, thanks. I've just had a cup of tea. (příklad)
2.I've just called him.
3.I¨ve just got up.
4.I've just cleaned the floor.
5.I've just dropped my camera.
6.I've just sent her an e-mail.
52/1
2.a prize
3.a horse
4.in a balloon
5.a bungee jump
6.an e-mail
7.your finger
8.a museum
52/2
2.'ve been in some plays.
3.'s won several matches.
4.'ve met Lewis Hamilton.
5.'ve visited them in many different countries.
6.has done some work.
7.'s done a bungee jump and flown in a helicopter.
8.'ve cooked dinner for all my friends.

NĚMECKÝ JAZYK
- dnes se opět podíváme na přivlastňovací zájmena
- pracovní sešit str. 11, cv. 21
- cvičení vypracujte podle zadání
- opakujte na internetu:
https://www.youtube.com/watch?v=aW-MFS4Stm4

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Porozumění textu: Přečti text.
1) Doplň V (vrai=pravda) F (faux= nepravdivé)
2) Vyber správnou odpověď
3) Odpověz na otázky
https://www.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)
/Compr%C3%A9hension_%C3%A9crite/Compr%C3%A9hension_%C3%A9crite_tk442672pv

Nech vyhodnotit.
V případě potřeby se ozvěte. Vše prokonzultujeme :-)

DĚJEPIS
30 letá válka – uč. str. 103
https://www.youtube.com/watch?v=ryGaJDxUnv4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=
63
https://slideplayer.cz/slide/3354369/
https://slideplayer.cz/slide/2012089/

