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Úterý 26. 5. 2020
Třída 7.D

ČESKÝ JAZYK
Oprava a kontrola z 21/5
Převeď slovesné tvary do uvedených osob (do sešitu mluvnice):
Mohl by se prosím posunout? (2.os,č.mn.)...........Mohli byste se.........................................
Rád by vás někdy navštívil. (1.os., č.mn.) ….........Rádi bychom vás........................................
Chtěl by si něco koupit? (2.os.,č.j.) ….....................Chtěl by sis .......................................
On by mi opravdu pomohl? (2.os.,č.mn.)..................Vy byste mi .......................................
Kdyby se občas učil, nemusel by propadat. (2.os.,č.j.)....Kdyby ses občas..,nemusel bys
Je nutné, aby se rozhodl. (1.os.,č.mn.)..................abychom se rozhodli..........................
Pospíchal,aby se dostal včas do práce. (2.os.,č.mn.)......abyste se dostali...................
Zul si boty, aby si je nenamočil. (1.os.,č.j.)..Zul jsem si boty, abych si je nenamočil........
Udělal by si na mě zítra čas? (2.os.,č.j.).. Udělal by sis na mě.....................
Diktát na koncovky ovi/ovy:
https://www.umimecesky.cz/diktat-koncovky-ovi-ovy-2-uroven/180
Rozlište věty hlavní a věty vedlejší, doplňte čárky (napište si do školního sešitu):
Po celý školní rok jsem se vždycky snažil abych měl dobré vysvědčení protože jinak by maminka na
prázdniny odstavila kolo.
A prázniny bez kola jsem si neuměl představit.
Vyjížděl jsem od nás z městečka do blízkých hor které směrem nahoru byly Krušné a dolů veselé protože
jsem z kopce nemusel šlapat.
Když jsem domů přinesl vysvědčení slušné maminka jen vzdychla.
Neměla mé kolo ráda a já se jí nemohl divit.

MATEMATIKA
Opakujeme – Racionální čísla
Upozornění! Někteří žáci nezasílají požadované práce! Nechť to napraví!

Vypracuj do školního sešitu:
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Pozor na přednost početních operací!
Zašli mi práci na email: timkova.perina@seznam.cz (napiš mi, co ti dělalo největší
problémy z učiva, které ses musel/musela učit doma sám/sama za celé období od 11. 3.).

ANGLICKÝ JAZYK
Přelož dialog pomocí předpřítomného času:you ever go to the United States
Sarah: př. Have you ever been
(Have you ever been/ Did you ever go) to the United States?
James:

Yes, (1)..............................................(I've been/I went) to California last year.

Sarah:

(2)................................................(Have you liked/Did you like) it?

James:

Yes, (3)..........................................(I've enjoyed/i enjoyed) the trip a lot.

Sarah:

What (4) …................................(have you done/did you do) there?

James:

(5)...........................................(I've visited/I visited) Hollywood, Disneyland and San Francisco.
(6).........................................(Have you been/Did you go) to California, Sarah?

Sarah:
No, but (7)................................(I¨ve booked/I booked) a holiday there. I've got my ticket and
I'm going next week!
Klikni na odkaz a procvič online (výsledky na konci):
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect/Pr
esent_Perfect_og38040he

FRANCOUZSKÝ JAZYK
V posledním testíku jsem zjistila, že potřebujeme trošičku zopakovat hodiny.
Nemluvím o všech, protože od několika z vás, jsem úkoly ani cvičení zatím nedostala!!!
Procvičte na následujícím interaktivním cvičení:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE
)/L'heure/L'heure_lc7932ip
PS 45/3 Opět se vrátíme k passé composé.
Cécile si napsala, co všechno musí v sobotu zvládnout. Podle obrázků vyprávěj (piš :-)) co
udělala.
A neuf heures elle a pris son petit-déjeuner. A pokračuj...
Můžete poslat ke kontrole :-)

DĚJEPIS
Ferdinand - https://slideplayer.cz/slide/15138582/
https://www.youtube.com/watch?v=iwr91aF0xfE&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=5
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