Materiály k samostudiu
Úterý 16. 6. 2020
Třída 7.D

ČESKÝ JAZYK
Oprava a kontrola z 11/6
PŘÍSTAVEK (do sešitu):
uč str 89/5 (zaměřte se na 4 fotografie = 4 věty s přístavkem)
1. Václav II., očekávaný syn a dědic českého krále Přemysla Otakara II., se jako dvanáctiletý konečně ujal
vlády.
2. Antonín Dvořák, významný český skladatel, napsal v závěrečném období své tvorby jednu z
nejznámějších skladeb.
3. Emil Zátopek, vynikající československý atlet, vyhrál na letních olympijských hrách nesčetněkrát zlatou
medaili.
4. Václav Havel, první prezident České republiky, byl také významný dramatik.
Minulou hodinu jsme začali brát vedlejší věty, které probereme detailněji: do sešitu mluvnice
Vedlejší věta podmětná
- udělat si zápis ze str. 91/dole (zvýrazněte si typické spojky)
do sešitu str. 92/1 – doplníte VV podmětnou
Vedlejší věta předmětná
- udělat zápis ze str. 92/dole (zvýrazněte typické spojky)
do sešitu str. 92/1 – doplníte VV předmětnou

MATEMATIKA
Procenta (výpočet procentové části, základu)
1. Mám již našetřeno 7680 Kč, což je 80 % ceny mobilu.
a) Kolik korun stojí mobil?
b) Kolik ještě musím ušetřit?

2. Sportovní boty stály 1280 Kč. Nyní byly zlevněny o 35 %.
a) Kolik korun činí sleva?
b) Za kolik korun se nyní sportovní boty prodávají?

ANGLICKÝ JAZYK
Oprava a kontrola ze 4/6
1. Včera jsem našel staré hodinky.- I found an old watch yesterday.
2. Stalo se to znovu. - It happened again.
3. Viděli jsme je v Praze. - We saw them in Prague yesterday.
4. Ptal se mě na tebe. - He asked me on you.
5. Mí bratři včera nejedli.- My brothers didn't eat yesterday.
6. Dal své ženě květiny.- He gave his wife flowers.
7. Hrál jsi včera na piano? - Did you play the piano yesterday?
There are mistakes in nine of these sentences. Correct the sentences where necessary. Write „OK“ if the
sentence is already correct..
Do sešitu gramatiky, v devíti větách jsou chyby, oprav je, pokud je věta správně, napiš OK.
1. David take the bus to work.
David takes the bus to work.
2. Go you to the office every day?
…....................................................
3. My car don't work when it is cold.
…....................................................
4. What time the film starts?
…....................................................
5. How many eggs you want for breakfast?
….........................................................
6. Does the 9.30 train stop at every station?
…........................................................
7. What does do your father?
….........................................................
8. I not write many letters. I usually use email. ….........................................................
9. What Sue usually have for lunch?
….........................................................
10. How much do these apples cost?
….........................................................
11. Charlie play tennis, but he doesn't enjoy it. ….........................................................
Oprava a kontrola bude v přípravě v dalším týdnu.

FRANCOUZSKÝ JAZYK
UČ 78/1
Les prochaines vacances / Příští prázdniny
Přiřaď k obrázkům a-f věty 1-6
Jedná se o blízký čas budoucí FUTUR PROCHE.
Zkuste se podívat na větičky a rozpoznejte, jak se tvoří:
OBSERVE: připomeneme si časování slovesa ALLER
JE VAIS
NOUS ALLONS
TU VAS
VOUS ALLEZ
IL/ELLE VA
ILS/ELLES VONT
FUTUR PROCHE
Je vais manger.
/ Budu jíst.
Je vais visiter Paris. / Navštívím Paříž.
Podmět+ vyčasované sloveso aller + infinitif/v
Posílám výukové video, spíše na kontrolu výslovnosti.
https://www.youtube.com/watch?v=GiiiK073ILY

DĚJEPIS
30 letá válka
https://slideplayer.cz/slide/2012089/ str. 11 – 19
https://slideplayer.cz/slide/3354369/ str. 10 – 13, 30 - 41

