Materiály k samostudiu
Pondělí 6.4. 2020
Třída 7.C

ČESKÝ JAZYK
Opakování pravopisu: online diktát, procvičte si pravopis na dvou diktátech resp.
pravopisných cvičeních: https://www.pravopisne.cz/2015/05/souhrnnypravopisny-kviz/ https://www.pravopisne.cz/2015/10/souhrnny-narocny-diktat-230-pravokviz/

MATEMATIKA
Slovní úlohy
PS 168/9 p.ú. (1h=60 min)
PS 168/10 p.ú. (výsledek jako smíšené číslo)
PS 168/11 n.ú. (vyjde jako smíšené nebo des.č. – výsledek zaokrouhlit na
celé číslo nahoru)
PS 169/12 n.ú. (výsledek jako smíšené nebo des.č.)….údaj 1800 hl do
výpočtu nezahrnuj, je
to plevelná informace

ANGLICKÝ JAZYK
Jurečková
Ještě procvičíme látku z min. týdne: cv. 6a str51 v učebnici písemně do sešitů
A doplníme cv. 4 a 5 na str 41 v pracovních sešitech a pak do slovníčků napíšeme a naučíme
se slovíčka k Culture v prac. sešitech str. 77

Němcová
Učebnice str. 55 – cv.1a – vypiš modrá slovíčka a urči jestli jde o zájmeno osobní v
pozici podmětu, osobní zájmeno v pozici předmětu, nebo o přivlastňovací
zájmeno, cv.1b – přepiš text a místo zvýrazněných slov piš zájmena osobní,
přivlastňovací, cv.1 song – přečti si písňový text a přiřaď obrázek a, b, c, ke správné
části tohoto textu

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Pracovní list les animaux - přiřaď číslo zvířete ke správnému obrázku, s pomocí
slovníku (i na internetu, ale ne překladače) odpověz na 4 otázky napravo, pokud
nemůžeš vytisknout napiš francouzsky zvířata pod sebe do sešitu a přelož je,
otázky pak opiš do sešitu a odpověz (veškeré materiály na mailu
dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník)

RUSKÝ JAZYK
Názvy vlastností, popis člověka
1. Rozhovor – učebnice str. 54/6A – čtení s porozuměním
2. Učebnice str. 54/6B, 54/7 – označte správnou odpověď
(charáktěr - charakter, vněšnosť – zevnějšek, vzhled)
3. PS – 70/9 – popište vlastnosti pohádkových postav na obrázku
Na procvičování učiva doporučuji online cvičení na webových stránkách nakladatelství
KLETT – www.klett.cz/online
Výběr učebnice: Klassnyje druzja - 2
Výběr kapitoly: 11. Čem my pochóži

NĚMECKÝ JAZYK
opakování modálních sloves – PS – 17/37
Klíč k řešení – PS – PS – 6/10
· Ich kann nicht kommen. Ich muss noch lernen.
· Stefan kann nicht kommen. Er muss Hausaufgaben machen.
· Wir können nicht kommen. Wir müssen arbeiten.
· Und Sie, Herr Meier? Können Sie kommen? Nein, ich muss ins Büro gehen.
· Und du? Kannst du kommen? Ja ich habe Zeit. Ich kann kommen!

DĚJEPIS
opsat slidy: 19-22, pak vylušti dozadu do sešitu zakodovaný text Karel IV. (veškeré
materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník)

FYZIKA
PLOVÁNÍ NESTEJNORODÝCH TĚLES
Nastudovat str. 126 a 127
Opiš žlutý rámeček na str. 126 a 3 věty pod ním.
Odpověz na otázku 2. Na str. 127
Vypracuj úkol 6. Na str. 127

