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Třída 7.D

ČESKÝ JAZYK
Oprava a kontrola úkolu z 26/5

Rozlište věty hlavní a věty vedlejší, doplňte čárky (napište si do školního sešitu):
Po celý školní rok jsem se vždycky snažil VH, abych měl dobré vysvědčení VV, protože jinak by maminka
na prázdniny odstavila kolo VV.
A prázdniny bez kola jsem si neuměl představit VH.
Vyjížděl jsem od nás z městečka do blízkých hor VH, které směrem nahoru byly Krušné a dolů veselé VV,
protože jsem z kopce nemusel šlapat VV.
Když jsem domů přinesl vysvědčení slušné VV, maminka jen vzdychla VH.
Neměla mé kolo ráda VH a já se jí nemohl divit VH.

Minulou hodinu jsme probrali doplněk a dalším posledním větným členem je (psát do sešitu mluvnice):
Přístavek
-je to větný člen, který je souřadně spojen s jiným větným členem (tento větný člen vždy bezpečně poznáte)
Např. Krkonoše, nejvyšší české hory, navštěvuje ročně velké množství turistů.
Karel Jaromír Erben, významný český spisovatel, je autorem mnoha známých českých pohádek.

Uč str. 89/4 (zkuste vymyslet přístavky k těmto větám, práce do mluvnice) – poslední vaše věta bude:
Na Lysé hoře,……..

Zkuste online cvičení na doplněk:
https://www.umimecesky.cz/cviceni-doplnek

NĚMECKÝ JAZYK
- dnes se opět podíváme na přivlastňovací zájmena
- pracovní sešit str. 10, cv. 20
- cvičení a překlad mi vyfoťte mobilním telefonem a posílejte na můj email: otoupalova.perina@seznam.cz

MATEMATIKA
Opakování (poměr, procenta, racionální čísla)
7.

Obdélník má rozměry v poměru 3 : 4. Jeho obvod je O → 2,7
210 cm. Urči obsah tohoto obdélníku v dm².
P → 27
I → 0,27
C → 2 700
E → 270

8.

V obchodním domě jsou zaměstnány 344 ženy.
Zbývajících 57 % zaměstnanců jsou muži. Kolik
zaměstnanců má obchodní dům?

M → 800
Ý → 750
V → 700
A → 650
L → 550

9.

T→−4

Vypočítej:
2
4
3 − (− 2 5)
1 5
3 ∶ 13

A → 52
10

P → 4 13
Í→4
R → − 52

ANGLICKÝ JAZYK
Poslech a porozumění textu:
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-porozumeni-anna-friends/18
Translate into your grammar (tento překlad mi pošlete na moji adresu bajusova.perina@seznam.cz):
1. Včera jsem našel staré hodinky.
2. Stalo se to znovu.
3. Viděli jsme je v Praze.
4. Ptal se mě na tebe.
5. Mí bratři včera nejedli.
6. Dal své ženě květiny.
7. Hrál jsi včera na piano?

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Dnes v 10 hodin se připoj na školní online výuku!!!!
Poslech s porozuměním (číslovky)
Správnou číslovku přetáhni k ikonce reproduktoru. Po dokončení nech zkontrolovat.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_nom
bres/Les_nombres_1-10_ou35419tk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_nom
bres/Les_nombres_11-20_ga35491qo
https://www.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_nom
bres/Les_nombres_20-61_os35496ha
Ještě jsou tu tací, kteří neposlali zatím žádnou ukázku práce ke kontrole! Napravte to!

DĚJEPIS
Fridrich Falcký – uč. str. 101 – 102
Dějiny udatného českého národa – díl 60, 61
https://www.youtube.com/watch?v=q2CDReQIR1g&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index
=60

