Materiály k samostudiu
Úterý 31. 3. 2020
Třída 7.C
ČESKÝ JAZYK
Zápis Jednota bratrská, pak si přečti text Cínový vojáček a odpověz na otázky (veškeré materiály na
mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník)

MATEMATIKA
Nepřímá úměrnost (n.ú.)
Ústně 195/1
Do ŠS zadání i oba způsoby řešení úlohy ze str. 196
Do ŠS vzorové řešení 196/4
a) Úsudkem
Brambory…….15 pytlů po 50 kg
Celkem kg…………15*50=750
beden po 30 kg…..750:30=25
b) Pomocí trojčlenky
15 ks……..po 50 kg
n.ú.
↑x ks ……..po 30 kg ↓
x:15=50:30
x/15=50/30
x=15* 50/30
x=25
k zápisu doplníme šipky – začínáme u té strany, kde je x
(pokud je x dole, děláme šipku nahoru, pokud je x nahoře,
děláme šipku dolů),
na druhé straně zápisu uděláme šipku opačným směrem –
sestavíme poměry ve směru šipek – poměry přepíšeme do
zlomků a vypočítáme x
Na automobil se může naložit 25 beden po 30 kg jablek.
197/5
a) Úsudkem
Celkem bonbónů……..4*6=24
Každý den ………………..3 bonbóny
Vydrží dní……………………..24:3=8
b) Pomocí trojčlenky
nebo třeba
nebo třeba
4 bonbóny……..6 dní n.ú.
3 bonbóny……….x dní
x dní……..3 bonbóny
↓3 bonbóny………x dní ↑
↑4 bonbóny……….6 dní ↓
↓6 dní……..4 bonbóny↑

X:6=4:3

x:6=4:3
x:6=4:3

x/6=4/3
x/6=4/3
x=6* 4/3
4/3
x=8 dní
dní
Bonboniéra vydrží Lence 8 dní.

x/6=4/3
x=6*
x=6* 4/3
x=8
x=8 dní

ANGLICKÝ JAZYK
Jurečková:
Znovu si přečti text v učebnici na str. 50 a vypracuj cv. 1 a 2.Ve cv. 1 stačí do sešitu zapsat
číslo věty a správné jméno, ve cv. 2 číslo věty a k tomu T nebo F nebo DNS. Potom písemně
přelož do Čj věty ve cv. 3 a k větám přiřaď správnou reakci ve cv. 3b

Němcová:
Učebnice str. 53 – přečti si text o moru (žlutý – dole) a odpověz písemně do sešitu na otázky 1,2. Cv. 3
- vyhledej v tomto textu minulé tvary sloves uvedených v tomto cvičení, cv. 4 - vymysli sám 3 otázky k
tomuto textu a odpověz si na ně

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Do sešitu vypracuj cvičení popis osoby, pracuj se slovníkem (kniha nebo internet) nikoli překladač!
(veškeré materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník)

RUSKÝ JAZYK
Názvy vlastností – 11.lekce – procvičování
1. Učebnice str. 52/2A – vypiš vlastnosti dětí, např.: „Lěna - sportívnaja, Saša – dobryj“
2. Učebnice str. 53/2B – do sešitu
3. Pracovní sešit – str. 68/2

NĚMECKÝ JAZYK
opakování sportu: PS – 15/30, 31
Klíč k řešení – PS – 7/13 • Ich will heute Abend ins Kino gehen. • Tina muss zu Hause bleiben. • Herr
Meier kann nicht Englisch sprechen. • Wir wollen einen Skikurs besuchen. • Tina will in den
Tennisclub gehen und Tennis spielen.

PŘÍRODOPIS
Sudokopytníci přežvýkaví – učebnice str. 59 – 63 přečíst a vypsat ( i sloupečky)

