
Materiály k samostudiu 

Úterý 5.5. 2020 

Třída 7B 

 

 

ČESKÝ  JAZYK 

Čítanka –  str. 160 – přečti si „Únos domů“ a odpověz na otázky : 

1. Kdo byl pan Maděra ? 

2. Jak se jmenuje hlavní hrdina příběhu ? 

3. Má nějaké vlastní příbuzné? 

4. S kým se setkává po útěku ze zajetí ? 

5. Kdo byli Panenkovi ? 

  

ANGLICKÝ  JAZYK   

Učebnice str. 66 – přečti si následující text o Megan, potom napiš 8 vět v perfektu o Megan a stejnou 

větu podle pravdy o sobě (tj. cv. 1b) 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Skupina 1  

Dnes se začínáme učit 2. lekci, Modul 4 

1. Slovíčka 2. lekce, Modul 4 najdeš na straně 43 – 44 – opakovat si písemně i ústně 

2. Do sešitu Deutsch si napište :  

3. Datum, Lektion 2. 

4. Časování slovesa fahren = jet 

Jednotné číslo:                                       Množné číslo: 

ichfahrewirfahren 

dufährstihrfahrt 

er, sie, es fährtsie, Siefahren 

 

5. V učebnici na straně 21, cvičení 3 – Wohinfährstdunächsten Sommer?= Kam pojedeš příští 

léto? – napiš 6 vět: Ichfahre + předložka + obrázek  

6. Ústně – učebnice strana 21, cvičení 4 – procvičuj slovíčka a sloveso fahren 

 



 

SK.2 

– PS: 11/23 – 4.a 1.pád – přivlastňovacích zájmen 

Klíč k řešení cvičení: PS: 10/20 

 Nein, dassindnichtmeineJeans. 

 Ja, dasistsein Roller. 

 Ja, dasistihreSporttasche. 

 Ja, dasist mein Handy. 

 Ja, dasistunserBall. 

 Nein, dasistnichtIhrPullover. 

 Ja, dasist mein MP3-Player. 

 

 

 
       

DĚJEPIS   

prezentace Gotika, opsat a naučit  slidy 4-6, (veškeré materiály resp. odkaz       na ně najdeš 

na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník) 

         pak zhlédnout dokument o katedrálách https://www.youtube.com/watch?v=sk4sRcU3K3M 

 

 

 

ZEMĚPIS –  

NEZAPOMEŇTE SI PRACOVAT S ATLASEM, VYHLEDÁVEJTE SI VŠECHNY INFORMACE 

ZMÍNĚNÉ V TEXTU, utvrzujte si vizuální paměť (pomáhejte si internetem). 

Do sešitu: 

Země BENELUXU – Belgie, Nizozemsko, Lucembursko 

Samostatně si vypište: 

Belgie – učebnice str. 81 – 82 

Nizozemsko – učebnice str. 81 

Lucembursko – učebnice str. 82 
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