7. A (pondělí 22. 6. 2020)
ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE)
I. kontrola zadání ze dne 17. 6.

II. Nové zadání
1. Nastuduj a zapiš do sešitu poučení (oba fialové rámečky) o vedlejší větě přívlastkové
2. Vypracuj do sešitu cvičení 1, 2 a) b), 3

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

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)

NĚMECKÝ JAZYK
Pracovní sešit strana 23, cvičení 11. Ferien auf dem Campingplatz. Nejdříve si přečtěte text,
potom vypracujte úkoly pod textem.
Pracovní sešit strana 23, cvičení 12. Jak znějí příslušná podstatná jména?
Vzor: Die Sonne schneit. Es gibt viel Nebel.

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
ZEMĚPIS
1. Kontrola z minulé hodiny: Správné odpovědi – 1c,2a,4b,5d,6c,9c,11b,15b,17c,18b.
2. Ve kterých městech najdete následující obrázky? Učebnice str. 97 – písemně
do sešitu.

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. MRÁZOVÁ)
Přečti si článek uč. str. 76 cv. 1 – na základě článku doplň barvy v Británii a u nás
1.
2.
3.
4.
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ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. PAŠTOVÁ)
Zapiš do sešitu : Must = muset, mustn´t = nesmět, don´t have to = nemuset. Tyto výrazy použij při
vypracování cv. 5 v učebnici na str.71. Doplň cv. 6 a 7 v prac. sešitě na str. 61.

