Materiály k samostudiu
Úterý 16. 6. 2020
7.B
ANGLICKÝ JAZYK
Učebnice str. 74 – přečti si článek, na základě textu vypracuj cv. 2, 3
PS str. 60/1 – doplň věty na základě textu z učebnice

NĚMECKÝ JAZYK
SK1
Napiš si do sešitu:
Datum, Lektion 3
Gramatik
1. Z učebnice na str. 32 si opiš modrý rámeček (řadové číslovky).
2. Str. 32, cv. 5 – Wann hast du Geburtstag? (kdy máš narozeniny? –Ich habe am 16. Juni
Geburtstag.
Napiš, kdy mají narozeniny členové vaší rodiny.
Meine Mutter hat Geburtstag am …….
3. Str. 33, cv. 9 – do sešitu napiš věty, které jsou správné a odpovídá jim text dopisu.

SK2
nová gramatika: sloveso werden – být - přečíst si stránku učebnice 49 nahoře
-

Př.: ich werde - budu
Du wirst - budeš
Er, sie, es wird - bude
Wir werden - budeme
Ihr werdet - budete
sie, Sie werden - budou/Vy budete
Úkol: PS: 31/4, 5 a učebnice 33/9 - richtig/falsch - fajky/křížky

Klíč k řešení cvičení: PS: 27/17


Wohin fährst du in den Urlaub?



Im Sommer fahren wir ans Meer.



Im Januar fährt Peter ins Gebirge.



Fährst du am Montag in die Schweiz?



Nein, ich fahre nach Österreich.



Im Herbst reisen wir viel.



In Deutschland besuchen wir Burgen und Schlösser.



Wir wandern auch gern.



Fährt Jana nach Frankreich?



Petra fährt an die Ostsee.

DĚJEPIS
Dějepis prezentace Jiří z Poděbrad zapsat a naučit slidy 4 a 5, pak zhlédni na Streamu Slavné dny
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-ceskym-kralem-zvolen-jiri-z-podebrad2-brezen-1458-152877 (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu
dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník

ČESKÝ JAZYK
Pravopis : učebnice str. 98 – cv. 3, 4,
cv. 1 dole – shoda přísudku s podmětem

ZEMĚPIS
Opakování – Evropa
Učebnice str. 98 – 100 Test znalostí – písemně do sešitu: 98/1, 2, 4, 5, 6, 9, 11
99/ 15, 17
100/18

