7. A (pátek 24. 4. 2020)

MATEMATIKA
Výpočet procentové části
do ŠS:
Urči 1% z:
800 kg…800 kg:100=8 kg
5 m…5 m:100=0,05 m
32 žáků…32 žáků:100=0,32 žáka
25639 km…25369 km:100=256,39 km
0,3 t…0,3 t:100=0,003 t
Výpočet procentové části (přečíst str. 237-238)
①Vypočítej, kolik je 7% ze 600.
a) přes 1%
100%...600
1%...600:100=6
7%...7*6=42
b)pomocí trojčlenky (přímá úměrnost)
100%...600
↑7%.........x↑
x:600=7:100
x/600=7/100
x=600*7/100
x=42
c) pomocí desetinných čísel
1% je 0,01 ze základu
7% je 0,07 ze základu
7% ze 600….0,07*600=42
7% ze 600 je 42.
②Vypočítej, kolik je 39% ze 7000.
a) přes 1%
100%...7000
1%...7000:100=70
39%...39*70=2730
b)pomocí trojčlenky (přímá úměrnost)
100%...7000
↑39%.........x↑
x:7000=39:100
x/7000=39/100
x=7000*39/100
x=2730
c) pomocí desetinných čísel
1% je 0,01 ze základu
39% je 0,39 ze základu
39% ze 7000….0,39*7000=2730
39% ze 7000 je 2730.

③Vypočítej, kolik je 2,8% ze 20000.
a) přes 1%
100%...20000
1%...20000:100=200
2,8%...2,8*200=560
b)pomocí trojčlenky (přímá úměrnost)
100%...20000
↑2,8%..........x↑
x:20000=2,8:100
x/20000=2,8/100
x=20000*2,8/100
x=560
c) pomocí desetinných čísel
1% je 0,01 ze základu
2,8% je 0,028 ze základu
2,8% ze 20000….0,028*20000=560
2,8% ze 20000 je 560.
PŘÍRODOPIS
Téma: Stavba těla krytosemenných rostlin a jejich život
1) Kořen – nadepiš do sešitu a přečti si text str.73, 74 včetně okrajů. Zapiš „Shrnutí“ na
str.74. Nakresli obr. 2 na str.73, obr.4 na str.74 a popiš. Prohlédni si i ostatní obrázky
na str.73, 74.
Praktické úkoly (podle možností)
a) Máš-li možnost, založ si pokus – nech naklíčit semeno fazolu a podle úkolu na
str.73 pozoruj klíčení kořene a posléze stonku. (Petriho misku nahradíš jakoukoli
miskou, filtrační papír jakýmkoli savým papírem nebo vatou)
b) 1. úkol  provedeme příčný řez kořenem mrkve
Sledujeme: pokožku, kůru, střední válec

2. úkol  provedeme podélný řez kořenem mrkve
Sledujeme: pokožku, kůru, střední válec

2) Stonek - nadepiš do sešitu a přečti si text str.75, 76 včetně okrajů. Zapiš „Shrnutí“ na
str.76, nebo stručné výpisky z textu. Nakresli a popiš obr.8 (stačí schematicky - viz
ukázka a doplň oddenek), obr.9 na str.75 a obr.12 na str.76.

https://www.youtube.com/watch?v=uiQP8J7OBsY

ČESKÝ JAZYK (SLOH)
I. kontrola zadání ze dne 17. 4.
Uč. 122/1
Chybí - levá část záhlaví (adresa příjemce)
-

důvod ukončení práce

-

místo, kde se škola, v níž pracuje, nachází

-

poděkování

-

adresa žadatele

Mgr. Tomáš Režný

V Ústí nad Labem 25. 5. 2020

ředitel 5. základní školy
Růžová 15
401 10 Ústí nad Labem
Žádost o místo učitele
Vážený pane řediteli,
Na základě inzerátu v Učitelských novinách č. 6 z 15. 4. žádám o přijetí na místo učitele
tělesné výchovy a zeměpisu na vaší škole. Pedagogickou fakultu obor tělesná výchova a
zeměpis jsem ukončil před dvěma lety. Nyní jsem jeden rok vyučoval na Základní škole
v Žandově. Práce s dětmi byla velmi zajímavá, ale z časových důvodů mně nevyhovovalo
stálé dojíždění. Rád bych vyučoval na vaší škole, neboť se nachází v místě mého bydliště.
Pokud bych byl přijat, mohl bych na škole vést fotbalový oddíl. Fotbalu se věnuji již
8. rokem.
Za kladné vyřízení mé žádosti předem děkuji.
Mgr. František Šmejkal
Dužstevní 1287
401 13 Ústí nad Labem

II. Nové zadání
PS 56/1 (vyber si jednu z variant a napiš do sešitu slohu, zadání, rozsah – alespoň 100 slov).

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. MRÁZOVÁ)
Pokračování překladu z minulého týdne – přítomný čas prostý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V létě Simon obvykle chodí do školy pěšky, ale v zimě obvykle jezdí autobusem.
Na autobusové zastávce počká na svého kamaráda Jamese.
James má školu rád, ale Simon ne.
On má raději víkendy.
A co dělá o víkendu ?
Často se setká s Jamesem.
Navštíví kamarády, hrají v parku fotbal anebo se dívají na dobrý film,

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. PAŠTOVÁ)
Gramatika prac. seš. str 72 tabulka 5.1 přepiš do sešitu - s nadpisem "Čas předpřítomný",
udělej stručné výpisky a - d. K vysvětlení si otevři
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bcr-bR8gY7g
/perfect world, předpřítomný čas/

