Materiály k samostudiu
Úterý 21. 4. 2020
Třída 7B
Milí žáci,
nezapomínejte dle pokynů posílat vypracované práce svým vyučujícím.
Samozřejmě neposílají žáci, kteří po týdnu dostávají od vyučujících řešení úloh,
které vypracovávali a mohou si je zkontrolovat. Posílejte mailem na adresu
učitelů: jméno.perina@seznam.cz

ČESKÝ JAZYK
Čítanka –

Čítanka str. 122. Přečti si 4 úryvky od Karla Čapka a odpověz

1. Jak se tento literární žánr nazývá?
2. O kterých zemích se v článku pojednává ?
3. Dokážeš odpovědět na otázky, které si klade autor v posledním odstavci posledního článku?
(str.125)

ANGLICKÝ JAZYK

Present Perfect – užíváme i tam, když se nějaká věc právě stala- používáme

slovo JUST
Učebnice str. 63/5b – do vět doplň slovo JUST
PS str. 51/4 – doplň rozhovory v perfektu, použij slovo JUST
Zopakuj a procvič si perfektum na
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)

NĚMECKÝ JAZYK
Skupina 1 .

Ústně si zopakuj slovíčka 1. lekce, Modul 4

2. V pracovním sešitě vypracuj na straně 17 cvičení 37 a 38.
3. Řešení: Pracovní sešit str. 16, cvičení 35
1. Ich komme aus Deutschland. 2. Wo wohnst du? 3. Ich fotografiere deine Katze. 4. Wie alt bist du?

5. Sein Hund ist weiβ und dick. 6. Das ist Ivetas Katze. 7. Ich bleibe vier Stunden. 8. Am liebsten
mache ich Karate. 9. Meine Oma ist klein und nett. 10. Heute ist Mittwoch.
Bis bald!

SK.2
– opakování přivlastňovacích zájmen v 1.pádě – PS: 10/19 – spojte k sobě
Klíč k řešení cvičení: PS: 9/16





DasistseineKapuzenjacke.
Dasistihr Rock.
Dasistdein Roller.
DasistihreSkier

DĚJEPIS

prezentace Lucemburkové, opsat slidy 27-30, (veškeré materiály na mailu
dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník)
a pak zhlédnout dvě videa na čt edu

https://edu.ceskatelevize.cz/proces-stavby-karlova-mostu-5e4424882773dc4ee4139d4c
https://edu.ceskatelevize.cz/karlstejn-a-kaple-sv-krize-5e44248c2773dc4ee4139d73

ZEMĚPIS - NEZAPOMEŇTE SI PRACOVAT S ATLASEM, VYHLEDÁVEJTE SI VŠECHNY
INFORMACE ZMÍNĚNÉ V TEXTU, utvrzujte si vizuální paměť (pomáhejte si i s internetem).
Zapište si do sešitu:

Západní Evropa
Všechny státy (mimo Spojeného království Velké Británie a Sev. Irska) jsou členy EU, platí
EUREM a jsou členy Nato.
Státy a hlavní města(města si samostatně vyhledejte a připište k jednotlivým státům).
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Irsko
Francie
Belgie
Nizozemsko
Lucembursko
Podnebí – většina území je pod vlivem Atlantského oceánu; vlhké oceánské podnebí, chladná
léta, mírné zimy a po celý rok dostatek srážek.

Povrch – převážně nížiny (v Belgii a Nizozemsku jsou pod úrovní světového oceánu),
do Francie zasahují Pyreneje a Alpy a má velké plochy lesů, v ostatních státech byly lesy
v minulosti vykáceny.
Řeky (v různých státech se tatáž řeka jmenuje trochu jinak) - Rýn (Rhein, Rijn), Rhona
(Rhône), Seina (Seine), Temže (Thames). V deltě Rýna je největší světový přístav –
Rotterdam.
Obyvatelstvo – ve Francii a v Belgii (národ Valonů) patří ke skupině románských národů,
ostatní obyvatelé se řadí ke germánským. Většina lidí žije ve městech, tato část kontinentu
patří mezi nejhustěji osídlené oblasti Evropy.
Zemědělství – převažuje živočišná výroba (chov skotu), v rostlinné se pěstuje hlavně pšenice,
vinná réva, zelenina, brambory.
Průmysl – strojírenský (dopravní prostředky a elektrotechnické zboží, chemický (především
zpracování ropy).
Hustá síť silnic a dálnic, ropovod a plynovod.
Cestovní ruch.

