7. A (úterý 5. 5. 2020)
MATEMATIKA
Výpočet počtu procent
Přečíst a opsat úvodní příklad str. 241 – všechny 3 způsoby
241/1 sloupec a) dopočítej všemi 3 způsoby; zůstane 6 příkladů - 1. a 2. př. pomocí
1%., 3. a 4.př. pomocí trojčlenky a poslední 2 příklady pomocí des. čísel
Vzor pro sloupec a):
Kolik procent je 12 ze 60?
a) přes 1%
100%...60
1%...60:100=0,6
x%.......12:0,6=20
x=20%
b)pomocí trojčlenky (přímá úměrnost)
100%...................60
↑x%.......................12↑
x:100=12:60
x/100=12/60
x=100*12/60
x=20%
c) pomocí desetinných čísel
12:60=0,2=20%
12 ze 60 je 20%
ČESKÝ JAZYK (LITERATURA)
I. kontrola PL ze dne 28. 4.

II. Nové zadání
1. Zapiš do sešitu
Vrcholné období středověké české literatury a doba husitská – 2. polovina 14. století a počátek 15. století

Jan Hus (1370 – 1415)
- narozen v Husinci u Prachatic, pocházel z chudé rodiny

Dílo:
-

stal se univerzitním mistrem (r. 1396), byl vysvěcen na kněze (r. 1400), pak rektor pražské univerzity
kázal v Betlémské kapli, vystupoval proti odpustkům, kritizoval církev (její bohatství, rozmařilost,
mravní zkaženost)  pronásledován, vypovězen z Prahy (kázal na Kozím Hrádku, Krakovci)
své názory měl obhajovat na církevním koncilu v Kostnici – uvězněn, 6. 7. 1415 upálen jako kacíř
po jeho smrti vypukly v Čechách velké společenské bouře a vojenské srážky s odpůrci církevní reformy
– husitské hnutí (Jan Žižka)
psal latinsky pro učence (O církvi)
psal česky pro lid:
Postila = soubor kázání
Knížky o svatokupectví – ostrá kritika církve
listy z Kostnice – promluvy k čtenáři (obdoba kázání)
O pravopise českém – místo pravopisu spřežkového zavedl pravopis diakritický (tj. se znaménky- dlouhé
samohlásky začal označovat čárkou, měkké souhlásky většinou tečkami)
Př. zadaa = zadá
zzaadaa = żádá = žádá
czzasto = ċasto = často

2. Čítanka str. 35 – 38 (přečíst ukázky)
3. Pracovní list – vytisknout, vyplnit, nalepit do sešitu. Kdo nemá možnost list vytisknout,
odpoví na otázky písemně.

4. Zapiš do sešitu
Literatura v době husitských bojů
rozvoj lidového zpěvu – husitské chorály (zapsány v Jistebnickém kancionálu = zpěvníku, což je
nejúplnější sborník písní z doby husitské; byl objeven až v roce 1872 v Jistebnici u Tábora)
 např. Ktož jsú boží bojovníci – nejen píseň náboženská, ale vojenská, bojovná;
jejím cílem bylo povznést sebevědomí, dodat odvahu, statečnost, požadovat
kázeň, sjednotit k boji

Povstaň, povstaň veliké město pražské = píseň Prahy s výzvou k boji
proti Zikmundovi
Chorál = jednoduchý sborový zpěv
-

DĚJEPIS
Prezentace Jan Hus, husitství, opsat a naučit slidy 4 a 5, pak opakovací otázky Karel
IV., Lucemburkové, gotika vytiskni a vypracuj a vyfoť nebo napiš odpovědi na papír
a vyfoť nebo doplň přímo ve wordu, prosím ale o jinou barvu písma než černou a
POŠLI!! na můj mail Skacelova.perina@seznam.cz nejpozději do 11.5. do předmětu
mailu napiš 7.A dějepis opakování
(veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz,
heslo: perina1139 složka 7. ročník)
FRANCOUZSKÝ JAZYK
Pracovní list opakování aller, venir, vytiskni a doplň správný tvar slovesa, pokud
nemůžeš, tak do sešitu napiš číslo věty a pouze správný tvar slovesa (př. 1. nous
allons), pak si vyber 5 vět z prvního cvičení a 5 vět z druhého cvičení a s pomocí
slovníku je přelož do sešitu (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu
dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník)

NĚMECKÝ JAZYK
Pracovní sešit strana 11, cv. 23, zde budete doplňovat přivlastňovací zájmena.
Pracovní sešit strana 12, cv. 24, v tomto cvičení budete psát minidialogy: Příklad: WO ist
meine Kapuzenjacke?
Tut mir leid, ich finde deine Kapuzenjacke nicht. Wo ist mein Handy? Tut mir leid, ich finde
dein Handy nicht.
Pracovní sešit strana 12, cv. 25, zde budete vybarvovat rámečky a přiřazovat vlajky ke státům.
RUSKÝ JAZYK

1. Dokončete projekt „Moj drug/moja podrůga“
2. Pracovní list I.– viz příloha – přepište text do sešitu (procvičujte azbuku) ,
vyberte správnou odpověď z možností pod textem a podtrhněte ji v textu.
Trénujte čtení textu nahlas.
3. Pracovní list I. - 3.a 4.cvičení – doplňte výrazy a přepište do sešitu

