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7.B
ČESKÝ JAZYK
Urči druh vedlejších vět :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ptám se tě, kdy přijdeš.
Přemýšlel o situaci, která nastala.
Věděl bezpečně, že mu nerozumí.
Máma by ti nedovolila, aby ses doma neukázal celý víkend.
Jedl, co mu dali.
Kdykoliv ji viděl, utvrzoval se v přesvědčení, že ji má rád.
V její společnosti se cítil tak dobře, že by s ní chtěl být stále.
Mohla bych přijít, i když ještě nevím, kdy mně to vyjde.
Pracoval, jak uměl nejlépe.
Pozoroval, jak se lesy zbarvily podzimní paletou.

Řešení bude v pondělí

ANGLICKÝ JAZYKUčebnice str. 73 – odpověz na otázky cv. 2
-

Zopakuj si slovíčka z celé učebnice
Zopakuj si předpřítomný čas (nejlépe při on-line hodině s paní učitelkou Jurečkovou)

NĚMECKÝ JAZYK
SK1
GutenMorgen!
1. Pracovní sešit: str. 26, cv. 18, 19, 20, - vypracuj podle příkladu
2. Poslech:
https://www.youtube.com/watch?v=QUV9a4KGaTQ

MATEMATIKA
Finanční matematika – úrok
Vypracuj do školního sešitu:
1) Rodina Jílkových si uložila v lednu do spořitelny 16 000 Kč při úrokové míře (s úrokem)2 %.
Kolik Kč budou mít na účtu po roce?
2) Kolika procenty byl úročen vklad 85 000 Kč, jestliže úrok za rok činil 2 550 Kč?
3) Zaměstnanec firmy si půjčil od banky na rok 60 000 Kč s úrokem 6 %. Kolik korun bude muset
vrátit bance?
4) Vkladbyl uložen na jeden rok při ročním úroku 5 %.Po připsání úroku vzrostl vklad na částku
147 000 Kč. Kolik korun činil vklad, ze kterého byly úroky počítány

PŔÍRODOPIS
Téma: Rostliny a prostředí
1) Opakování – poznáš u nás nejběžnější obilniny a plané lipnicovité (traviny)? Zkus
podle obrázků v učebnici nebo atlasu rostlin apod.:
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Pošli na melichova.perina@seznam.cz .
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2) Přečti si text na str.122. Do sešitu nadepiš Rostliny a prostředí a přepiš tabulku na
str.122. Uvědom si, zda si pod názvy rostlin dovedeš rostliny představit, pokud ne,
najdi si je buď v učebnici nebo na internetu apod.
3) Přečti si text pod názvem Společenstva rostlin. Zatím nezapisuj, v příštích hodinách se
jednotlivým společenstvím budeme věnovat.

