Materiály k samostudiu
Pátek 3. 4. 2020
Třída 7B
MATEMATIKA

Dělení celku na části v daném poměru

uč. str. 187-188 nastuduj vzorový příklad
1)do sešitu zapsat příklad: Jan a Petr dostali za práci odměnu 1 000Kč, kterou si mají rozdělit
v poměru2: 3. Kolik dostane každý?

řešení: Jan dostane 2 díly, Petr dostane 3 díly, celkem dostanou 5 dílů
POZOR! J: P=2: 3 Nezaměňovat pořadí! Neplatí: P: J=2: 3
2 +3 = 5 dílů, to je celá odměna
5 dílů …………. 1 000Kč
1 díl ……………. 1 000: 5 = 200Kč
2 díly …………. 2* 200 = 400Kč (Jan)
3 díly …………. 3*200 = 600 Kč (Petr)
Zkouška: celkem 400 + 600 = 1 000Kč
Jan dostal 400Kč a Petr 600Kč.
2)uč. str. 188/2, 3, 4, 5 vypracovat do sešitu

ZEMĚPIS - Otevřete si stránky České televize přes níže uvedený odkaz, a podívejte se na
film Island – rozmanitá a drsná příroda (z neděle 20.1.2019)
1. Do sešitu si zapište -Zajímavosti Islandu: uveďte alespoň 5 informací o této zemi.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/219411030400120/video/670090

ANGLICKÝ JAZYK - V pátek bude vždy jen překlad – piš na zvláštní místo v sešitě, kde
budeš mít všechny překlady pohromadě, hotový překlad mně pošli mailem, pokud si
nebudeš jistý, neposílej, příští týden bude řešení:
1. Mám dva bratry
2. Paul je světlovlasý a jeho bratr je tmavý.
3. Oba jsou velmi inteligentní.

4. Můj bratranec a můj strýc jsou lékaři.
5. Můj dědeček je z Řecka a babička je Američanka.
6. U okna je malý stůl.
7. V ložnici jsou dvě postele.
8. V obývacím pokoji je pohodlná pohovka.
9. Ve kterém patře bydlíte?
10. Bydlím v Zelené ulici č. 57.

NĚMECKÝ JAZYK
Skup. 1

Guten Tag!

Vytvořte dnes do sešitu na téma SPORT čtyřsměrku (12 slov) nebo křížovku s tajenkou (nejméně 12
řádků).
Auf Wiedersehen!

Skup. 2 - - opakování modálníchsloves – PS – 16/36
Klíč k řešení – PS – 6/10
•

Ich kann nicht kommen. Ich muss noch lernen.

•

Stefan kann nicht kommen. Er muss Hausaufgaben machen.

•

Wir können nicht kommen. Wir müssen arbeiten.

•

Und Sie, Herr Meier? Können Sie kommen? Nein, ich muss ins Büro gehen.

DĚJEPIS prezentace Lucemburkové, opsat slidy 7,9,11 (veškeré materiály na mailu
dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník)
zhlédnout na youtube.cz dokument Z rodu Lucemburků- Jan Lucemburský
https://www.youtube.com/watch?v=ETJYE4j0OLQ&t=155s

