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ČESKÝ JAZYK – literatura
Renesance – Francie : Francois Villon
Španělsko : Miguel de Cervantes
Anglie : Geoffrey Chaucer
William Shakespeare – historické hry
-

komedie
tragedie

úkol : ke všem autorům vyhledej 1 dílo, u W.Shakespeara vyhledej

1 historickou hru, 1 komedii a 1

tragedii

ANGLICKÝ JAZYK
Překlad – čas přítomný prostý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Simon vstává každý den v 7 hodin.
Umyje se, obleče a jde dolů do kuchyně.
Dá si snídani.
A co má rád k snídani ?
Obvykle jí chléb nebo toast s máslem a džemem a vždycky pije kávu s mlékem.
Po snídani si Simon vyčistí zuby, učeše si vlasy, a pak si připraví věci do školy.
Dá si do tašky své věci a svačinu.
Ve tři čtvrtě na osm odchází z domu.

Nauč se slovíčka L6 A

NĚMECKÝ JAZYK
Skup. 1
1. Poslech:
https://www.youtube.com/watch?v=xphofcKx_mk
1. Kdo se vám představil?
2. Napište si nová slovíčka do sešitu.
3. Využívejte pomoci překladače na Google.

Skup. 2 – přivlastňovací zájmena – 1.pád – učebnice – stránka 12/modrý rámeček
přepsat do sešitu – nezapomenout na to, jakou barvu má mužský rod/ženský rod/střední
rod a množné číslo, pozor na koncovky v rodech!
 Můj, tvůj, jeho, její, jeho, náš, váš, jejich, Váš – mein, dein, sein, ihr, sein, unser,
euer, ihr, Ihr
 Cvičení na přivlastňovací zájmena v prvním pádě– PS: 9/16
Klíč k řešení cvičení: PS 6/11
•

Klaus willschwimmenlernen. AlsogehterinsSchwimmbad.

•

Eva kann gut Ski fahren.

•

WirwollenheuteAbendins Kino gehen.

•

Was? DuwillstnichtFussballspielen? AberalleJungenwollenFussballspielen.

•

Kann ich mail deinFahrradhaben? IchwilleineRadtour machen.

DĚJEPIS
prezentace Lucemburkové, opsat slidy 17-20, pak vylušti dozadu do sešitu zakodovaný text
Karel IV. (veškeré materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka
7. ročník)

ZEMĚPIS
Práce s textem – navazujeme na minulou hodinu:
1. Učebnice str. 75 – 76, text si pečlivě nastudujte a postupně si vypište informace
k Estonsku, Lotyšsku a Litvě; nezapomeňte na záložky na okraji stránek
2. U všech států platí, že jsou republikami, členy Evropské unie, platí Eurem a jsou
v Nato
3. Nezapomeňte si opakovaně pracovat s atlasem.

