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Středa 15. 4. 2020
Třída 7B

ČESKÝ JAZYK - řešení uč. str. 84/3a
Když přešla bouřka, rozzářilo se sluníčko. Je-li cesta plná výmolů, jeďte opatrně. Soused
zahvízdal na psa, až se to rozléhalo po celém okolí. Chvíli jsme si sedli na lavičku, protože nás
bolely nohy. Protože bylo veliké sucho, přestala růst tráva. Až se začnou brambory vařit,
ztlumte plamen hořáku. Maminka chtěla, aby se Pavlík naučil plavat. Komu bylo na slunci
horko, sedl si do stínu pod strom. Když se Filip dlouho nevracel, šla mu Květa naproti. Jsem
zvědavá, co tomu řekneš. Nad lesem se přehnala tak silná vichřice, že vyvrátila několik
stromů. Uprostřed dvora stál holubník, ke kterému se slétali holubi.
Vedlejší věta podmětná –učebnice str. 85
-

Opsat do sešitu 2. růžový rámeček

-

Naučit se spojovací výrazy : kdo, co, kde, kdy, že, aby, kdyby

-

Ptáme se :

-

Kdo, co ? Je možné, že na dovolenou pojedeme do Krkonoš. (Ptáme se : Kdo,co je
možné?) Říká se, že žije v Africe – Kdo, co se říká ? Stalo se, co nikdo nečekal – Kdo,
co se stalo ?

-

Učebnice str. 85/1 písemně do sešitu

MATEMATIKA
Přímá úměrnost
Do vyhledávače zadat: yutube.com.přímá úměrnosta kliknout na video ve žlutém obdélníku
-

Vymyslet a zapsat3 příklady na přímou úměrnost (lze napsat i z videa)

1) Nastudovat následující text, vybrat z textu 3 příklady a zapsat do sešitu i s odůvodněním:
Ve vztahu přímé úměrnosti jsou například veličiny:
- množství jablek a jejich celková cena (Při stejné ceně za 1 kg: Čím více jablek koupíme,
tím více peněz zaplatíme.),
- rychlosti a ujeté dráhy (Při stejné době: Čím větší bude rychlost auta, tím větší vzdálenost
ujedeme.),

- času a ujeté dráhy (Při stejné rychlosti: Za delší čas ujedeme delší vzdálenost.),
- poloměru kružnice a délky kružnice (Čím větší bude poloměr, tím větší bude obvod kružnice.).

2) uč. str. 191/1 vypsat jen veličiny, které jsou přímo úměrné
3) uč.str. 192 – pod tabulkamipříkladu 4je vzorový příklad –nastudovat, zapsat zadání, řešení
úsudkem, řešení pomocí trojčlenky(celé tabulky) po 5příklad.

Trojčlenka: 3 údaje jsou známé, čtvrtý dopočítáme!

ANGLICKÝ JAZYK
PS str. 49/ cv.4 – napiš z daných slov pravdivé věty o sobě v perfektu
cv. 5 - slova v závorkách doplň do věty buď v minulém (tam, kde je udáno, kdy se to stalo)
nesbo v předpřítomném čase (když nás nezajímá, kdy se to stalo, ale, že se to stalo).

NĚMECKÝ JAZYK
Skupina 1 1.

opakujte modální slovesa na internetu:

https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018100301-test-modalni-slovesa
2. V pracovním sešitě vypracujte na straně 16 cvičení 35.

PŘÍRODOPIS
1) Přečti si text str.69 – 71 Primáti včetně okrajů. Zapiš do sešitu stručnou
charakteristiku primátů a vypiš uvedené zástupce primátů.
Podívej se na video:
• https://www.youtube.com/watch?v=74JOnawaBgg
2) Zapiš „Shrnutí savců“ na str.71.
3) Najdi si tento odkaz: https://edu.ceskatelevize.cz/, najdi přírodopis, biologie živočichů
a podívej se na některá videa např.: Jaro: Život rostlin a živočichů I, II, III.
4) Vyber si úkol:
a) Do sešitu vypracuj otázky 1 – 6 (opakování savců)
b) Napiš do sešitu cca na ½ stránky pojednání o zhlédnutých filmech - Jaro: Život
rostlin a živočichů I, II, III.

