Materiály k samostudiu
Středa 3. 6. 2020
Třída 7.D

ČESKÝ JAZYK
Minulou hodinu jsme měli úvod do mediální komunikace (pracovali jste s textem, kam jste správně doplňovali, jaký
mediální prostředek je k textu vhodný):
Jediné, kde jste se mohli zaseknout, byly výrazové prostředky u úkolu 1 e (pokud jste měli problém i u dalších otázek,
prosím, napište mi na bajusova.perina@seznam.cz a zkonzultujeme)
Odpovědi k některým vybraným otázkám
-média od jejich vzniku od nejstarší po nejmladší (noviny, časopisy, rádio, televize, internet – to vše JSOU média)
-výrazové prostředky: např. v jednotlivých odstavcích se vyskytují citoslovce, vykřičníky, otázky udržující kontakt se
čtenářem......
Přečtěte si další část mediální komunikace a tou je PERIODIKUM:
Zodpovězte otázky k tiskovinám, kromě diskuze u otázky 3 b (pracujte do sešitu slohu):

ANGLICKÝ JAZYK
Opakování na Present Perfect (předpřít.čas)– jak vytvořit otázku, jaká otázka je pro předpřít. čas
nejtypičtější (podívejte se do sešitu na tuto gramatiku, kterou jsem vám popsala):
Byl jsi někdy v Kanadě? Have you ever been to Canada? - nejčastější otázka v Present Perfectu
Do sešitu si napište
Present Perfect (předpřít.čas)
str. 57/4a – doplníte 4 věty z textu a napíšete do sešitu

Write down into your grammar your 3 things that you have done and 3 things that you haven't done
Vaším úkolem bude napsat 3 věty v přepřít.čase na to, co jste někdy dělali a 3 věty, které jste nedělali:

Např.:
I've ridden a bike.
I haven't ridden a horse.
I've never seen an UFO.
Pro zopakování si zkuste znovu udělat toto cvičení online:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect/P
resent_Perfect_og38040he

MATEMATIKA
Opakování (racionální čísla, procenta, úměrnost)
4.
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Myčka stojí 15 000 Kč. Paní Nováková zaplatila
hotově 40 % ceny a potom 12 splátek po 850 Kč.
O kolik korun více zaplatí paní Nováková?

M → 1 000
O →1 400
R → 800
Č → 1 200
E → 7 200

6.

Šest dělníků vykoná práci za 20 dní. Za kolik dní
vykoná stejnou práci 15 dělníků?

K → 10
O→8
B → 12
R → 20
A→5

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Připomeneme si
UČ. 68/ Rappelle-toi OUI/SI

NON

SI používáme jako souhlas ANO v odpovědi na zápornou otázku:
Tu n'as pas faim?

SI, j'ai faim.

Tu n'as pas mangé?

SI, j'ai mangé.

Výukové video:
https://www.youtube.com/watch?v=P2EFlmL4b0U
Připomínám: ZÍTRA V 10:00 SE PŘIPOJ NA ŠKOLNÍ ONLINE VÝUKU

PŘÍRODOPIS
Jednoděložné rostliny - uč. str. 113
Zopakuj si, jaký je rozdíl mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami. (najdeš v sešitě)
https://slideplayer.cz/slide/3956006/

ZEMĚPIS
1. Kontrolujeme minulé odpovědi v sešitě: - Baltské m. – roviny – Odra a Visla – katolíci – síra sůl, uhlí –
brambory a žito – prasata a skot – hutnický, chemický, strojírenský, potravinářský - Katowice, Lodž,
Kraków, Wroclaw, Poznaň, Gdyně, Gdaňsk, Szczetin…
Osvětim = bývalý koncentrační tábor, půdy = kambizemě, řeka = Visla do Baltského moře.
2. Nové (předposlední učivo o Evropě): SLOVENSKO (učebnice str. 88 a M 69)












vznik v roce 1993 po rozdělení s ČR
vnitrozemský stát, 5 sousedů
slovenština – slovanský jazyk
v čele prezidentka
od roku 2009 €
hlavní město Bratislava, řeka Dunaj
pohoří /doplň/
nížiny / doplň/
národní parky např. TANAP????
průmyslový stát (železárny, chemický..)
vyhledat města: Piešťany, Žilina, Martin,
Poprad, Banská Bystrica

Košice,

Zpracujeme odpověď na otázku v učebnici str. 90 ot.1
Vyzkoušíme, zda rozumíme slovenštině.
https://junior.rozhlas.cz/kviz-rozumite-slovenstine-8056219
Bratislavský hrad

Gerlachovský štít 2655 m n. m.

zámek Bojnice

