Materiály k samostudiu
Úterý 26.5. 2020
Třída 7.C
Sledujte sekci Jazyky ONLINE na webu školy (hned pod záložkou Úkoly-Koronavirus),
najdete zde termíny i odkazy na online hodiny anglického jazyka, francouzského jazyka,
německého jazyka a ruského jazyka.

ČESKÝ JAZYK
Zhlédni výukové video https://www.youtube.com/watch?v=RD5IQ-GLB2Y pak zápis Jan Amos
Komenský , zapiš a nastuduj život JAK, dílo ještě ne. (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na
mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník)

MATEMATIKA
Promile
Do ŠS celá strana 251 a ze strany 252 teorie nad 252/1
252/1,2

ANGLICKÝ JAZYK
Pro obě skupiny: Prosím, sledujte webové stránky školy, ode dneška se
rozjíždí výuka cizích jazyků online ( Aj, Fj, Nj, Rj)!!!
Jurečková:
Slovní zásoba lekce 5D – Kids – pracovní sešity str. 78 – zapsat sdo slovníčků a
naučit
Učebnice str. 62 – přečti si text aodpověz na otázky cv. 62/1b a 63/2
Němcová:
Pracovní sešit str. 52/cv. 1 – vyber správné slovo hodící sek danému slovesu; cv. 2 – vyber z tabulky
správou frázi a doplň ji do textu, nezapomeň dá sloveso do předpřítomného času; cv. 3 – tvoř krátké
rozhovory (vzlétlo letadlo, vypla televizi, zmeškali vlak, udělal domácí úkol)

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Interaktivní pracovní list zopakuj si místní předložky
https://www.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%8

9trang%C3%A8re_(FLE)/Pr%C3%A9positions_de_lieu/Les_pr%C3%A9positions_de
_lieu_ed39062tp

RUSKÝ JAZYK
12.lekce – opakování – časové údaje, volnočasové aktivity
1. Časové údaje - viz 8.lekce – učebnice – str.20-23
2. Procvičování čtení – učebnice str.66/8 – článek o Sašovi
3. Pracovní sešit str.84/8 („obyčno“ - obvykle, „nikogda“ - nikdy)
4. Pracovní sešit str.84/9 – napište 5 vět podle zadání

NĚMECKÝ JAZYK
nová slovíčka – L2/M4 – stránka v PS: 43 – 44 – naučit nazpaměť a případně si
pustit na translatoru výslovnost
Klíč k řešení cvičení: PS: 17/38
· deine Katze
· sein Heft
· unsere Skier
· meine Mütze
· ihr Rock
· euere Tante
· sein Auto
· Ihr Hemd
· mein Kuli
· ihr Lineal
· deine Uhr
· unser Onkel

· Ihre Tasche
· sein Buch
· euer Computer

PŘÍRODOPIS
List – přečíst v učebnici stranu 76 - 78 Poslechni si výklad
https://www.youtube.com/watch?v=olGVIZvjYcw Vytvoř výpisky podle učebnice a výkladu do sešitu

