7. A (úterý 26. 5. 2020)

Sledujte sekci Jazyky ONLINE na webu školy (hned pod záložkou Úkoly-Koronavirus),
najdete zde termíny i odkazy na online hodiny anglického jazyka, francouzského jazyka,
německého jazyka a ruského jazyka.

MATEMATIKA
Grafy a diagramy s procenty
Pročíst str. 246-248
246/1 vzor: a) vybarveno 1/2..…….50%...........180°
Kruhový diagram
str. 247 vypočítat úhly podle návodu v tabulce a sestrojit+legenda (popis, barvy)
k uvedenému diagramu
Sloupcový diagram

ČESKÝ JAZYK (LITERATURA)
I. kontrola zadání ze dne 19. 5.

II. Nové zadání
1. Zapiš do sešitu
FRANCIE (15. – 16. století)
a) poezie: Francois Villon [fransoa vijon] (kolem let 1431 – 1463)
1. moderní evropský básník, lyrik
1. prokletý básník – tulák, bohém, neochoten smířit se se soudobou společností
Dílo: Malý testament a Velký testament (testament = závěť, odkaz) – zamýšlí se nad
svým pohnutým životem, vzpomíná na své lásky a připomíná všem hříšníkům, že také
jednou zemřou
b) próza: Francois Rabelais [fransoa rablé] (asi 1494 – 1553) – původně mnich, později lékař
se širokými badatelskými zájmy (filozofie, archeologie, přírodní vědy, staré jazyky)
Dílo: Gargantua a Pantagruel – je to příběh generace královského rodu obrů

2. Pracovní list – vytiskni, vyplň a nalep do sešitu. Kdo tuto možnost nemá, napíše
odpovědi do sešitu.

DĚJEPIS
Prezentace Jan Hus, husitství, zapsat a naučit slidy 20 a 21, pak křížovka husitství ,
vytiskni a vylušti nebo vypracuj dozadu do sešitu.

(veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo:
perina1139 složka 7. ročník)
FRANCOUZSKÝ JAZYK
Sledujte na webu školy sekni ON-LINE výuka, kde bude info o online hodinách
francouzštiny.

Interaktivní pracovní list zopakuj si místní předložky
https://www.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C
3%A8re_(FLE)/Pr%C3%A9positions_de_lieu/Les_pr%C3%A9positions_de_lieu_ed39062tp
Až budeš hotov, zmáčkni na konci finish a poté dej zkontrolovat své odpovědi.

NĚMECKÝ JAZYK
Pracovní sešit strana 43, nová slovní zásoba do die Sommerferien, slovíčka napsat do sešitu a
velmi dobře naučit!!!
Grammatik - příslovečné určení místa s předložkami in, an, nach, učebnice strana 52.
Jak už jistě víte, předložky stojí u podst. jm., zájmen, mohou stát u příslovcí, příd. jm., popř.
číslovek.
Některé předložky se mohou spojit s pádovou koncovkou určitého členu.
s m např. an dem = am: am, beim, hinterm, im, vom vorm zum
s r zur(zu der)
se s an das = ans, aufs, durchs, ins, ums, vors, hinters
NACH - do, podle, po
Alle fahren nach Wien. Všichni jedou do Vídně. Der Film wurde nach Novelle gedreht. Film
byl natočen podle novely. Gleich nach dem ... Hned po..., Sie geht heute bald nach Hause.
Půjde dnes domů brzy.
An-na, u, k, v,
Er setzt sich an den Tisch. Sedí u stolu.
Am Tisch in der Ecke. U stolu v rohu.
Am montag - v pondělí
am Anfanf - na začátku
An der Wand rechts. Na stěně vpravo.
In- v, do, za, z, místo, prostor, časové údaje
Např. Wir fahren in die Hauptstadt. Jedeme do hlavního města. Gehen Sie ins Labor? Jdete
do laboratoře?
Wann wird es fertig sein? In einem Monat. Kdy to bude hotové? Za měsíc. In einem Jahr. Za
rok.
Er hat in Englisch eine Eins. Má z angličtiny jedničku.
Tento přehled si napište nebo vytiskněte a dejte do sešitu!
RUSKÝ JAZYK
12.lekce – opakování – časové údaje, volnočasové aktivity
1.
2.
3.
4.

Časové údaje - viz 8.lekce – učebnice – str.20-23
Procvičování čtení – učebnice str.66/8 – článek o Sašovi
Pracovní sešit str.84/8 („obyčno“ - obvykle, „nikogda“ - nikdy)
Pracovní sešit str.84/9 – napište 5 vět podle zadání

