Materiály k samostudiu
Čtvrtek 21. 5. 2020
Třída 7.D
ČESKÝ JAZYK
Čárka ve větě jednoduché
online cvičení na čárky ve větě jednoduché – zkuste si to až do konce
https://www.umimecesky.cz/carky-veta-jednoducha-dalsi-pripady-2-uroven/745
Převeď slovesné tvary do uvedených osob (do sešitu mluvnice):
Mohl by se prosím posunout? (2.os,č.mn.)....................................................
Rád by vás někdy navštívil. (1.os., č.mn.) ….................................................
Chtěl by si něco koupit? (2.os.,č.j.) …............................................................
On by mi opravdu pomohl? (2.os.,č.mn.).........................................................
Kdyby se občas učil, nemusel by propadat. (2.os.,č.j.).......................................................
Je nutné, aby se rozhodl. (1.os.,č.mn.)................................................................
Pospíchal,aby se dostal včas do práce. (2.os.,č.mn.)............................................................
Zul si boty, aby si je nenamočil. (1.os.,č.j.)............................................................................
Udělal by si na mě zítra čas? (2.os.,č.j.)...................................................................................

MATEMATIKA
PROCENTA
Vypracuj do školního sešitu (s uvedením všech náležitostí – zápis, výpočet a odpověď u slovních úloh):
1. V 1. kole vypadlo 10 % z 200 závodníků a ve 2. kole ještě desetina zbývajících závodníků. Všichni
ostatní závod dokončili. Kolik závodníků závod dokončilo?
2. Kabát, který stál původně 2 100 korun, byl zlevněn o 40 %. Kolik korun stál po slevě?
3. Sako bylo zlevněno o 40 % na 1 800 korun. Kolik korun činí sleva?

4. Výrobek stojí 600 korun. Kolik korun bude stát výrobek zdražený o 20 %?
5. Zdražení o 20 % znamenalo zdražení o 90 korun. Kolik korun stojí zdražený výrobek?
POZOR! Ofoť dnešní práci a opět mi ji zašli: timkova.perina@seznam.cz

ANGLICKÝ JAZYK
Opakování dalšího důležitého tématu v Aj – přivlastňovací zájmena (POSSESSIVE ADJECTIVES) a osobní
zájmena (PRONOUNS - I ,you, he, she, it, we, you........)
Ti z vás, kteří netuší, si k ruce vezmou sešit gramatiky z minulého roku a i z tohoto roku (ze zač.šk.roku)
jsem vám dávala tabulky, kde máte přehledně vyloženou tuto gramatiku.
Pro zopakování klikněte sem, velmi hezky zpracovaná prezentace v jednoduché angličtině, kde si i
zopakujete (soustřeďte se na possessive adjectives) – pište si poznámky do gramatiky:
https://www.youtube.com/watch?v=rF070hPFbas
Vyplň a zkontroluj (všimni si v odkazu těch samostatně stojících – máme rozdílné tvary např.
My (nesamostatné zájmeno, které se pojí s podst. jménem) X Mine (samostatné zájmeno, které stojí ve
větě samo)
Your
X Yours
atd. odkazuji na moji tabulku
https://www.liveworksheets.com/oq151380sc

NĚMECKÝ JAZYK
- dnes se podíváme opět na přivlastňovací zájmena
- opište si věty do sešitu a přeložte do češtiny:
Unsere Zeit ist nicht billig.
Ihre Meinung will ich nicht hören.
Mein Haus ist schön.
Ihre Kleider sind bunt.
- opište si do sešitu a přeložte do němčiny:
můj pes –
tvoje taška –
její maminka –
jeho tatínek –
náš dům -

FRANCOUZSKÝ JAZYK
PS 44/1 Zkus v tabulce najít participes passés (píčestí minulé) třinácti sloves.
PS 44/2 Přiřaď správná slovesa a vyčasuj je v passé composé.
Můžeš ofotit a poslat ke kontrole/nebo proveď kontrolu podle fialové P15-16
BONUS NA VÍKEND:-) PRO ZÁJEMCE: ve světě známé a oblíbené CREPES FRANCAISES/francouzské palačinky.
Video-recept od majitele jedné vyhlášené francouzské "creperie"
https://www.youtube.com/watch?v=p-XOehv3j20
Pro jistotu: 250g mouky, 3 vejce, 60g cukru, 5g soli, 400ml mléka

DĚJEPIS
Počátky novověku – uč. str. 97 – 98
Dějiny udatného českého národa – díl 51
https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY

