Materiály k samostudiu
Úterý 7. 4. 2020
Třída 7.D
ČESKÝ JAZYK
Oprava a kontrola ze 17/3
Do šk sešitu uč str 81/2 (napsat do sešitu prvních sedm vět)
–
záleželo na Vás, jaký přísudek jste zvolili (tzn. správných přísudků může být více)
Procvičte si podmět online:
(odkaz, který jsem zkopírovala, nefungoval, takže dávám přesnou cestu):
onlinecviceni.cz (2.stupeň – český jazyk - pro 7.ročník – skladba vět – podmět – druhy – 04b)
Procvičte si přísudek online:
onlinecviceni.cz (2.stupeň – český jazyk - pro 7.ročník – skladba vět - přísudek druhy – 04b)
Na těchto online úkolech – rovnou si kliknete na zkontrolovat a daný test vám vyhodnotí)
Hodně úspěchů!

ANGLICKÝ JAZYK
Kontrola a oprava z 10/3
Find mistakes:
1.David take the bus to work.
David takes the bus to work.
2.Go you to the office every day?
Do you go to the office every day?
3.My car don't work when it is cold.
My car doesn't work..........
4.What time the film starts?
What time does the film start?
5.How many eggs you want for breakfast? How many eggs do you want for breakfast?
6.Does the 9:30 train stop at every station? Correct
7.What does do your father?
What does your father do?
8.I not write many letters. I usually use email. I don't write......
9.What Sue usually have for lunch?
What does Sue usually have for lunch?
10.How much do these apples cost ?
Correct
11.Charlie play tennis, but he doesn't enjoy it. Charlie plays tennis, but he........

MATEMATIKA
Procento – pojem
Přečti si pozorně stranu 235 v učebnici.

Zápis do školního sešitu:
Základ (celek) má vždy 100 %.
1 % = setina základu (celku)
1 % lze zapsat více způsoby
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Vypracuj do školního sešitu:
1. Vyjádři v procentech:
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b) 0,09; 0,17; 0,25; 0,99, 1,32; 2,05
2. Doplň tabulku – vyjádření procent
procenta
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ve smíšeném čísle
3. cvičení 3a,b/236; 4a/236; 5a,b.c/236
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FRANCOUZSKÝ JAZYK
Už máme zopakovaný FIALOVÝ PŘEHLED MLUVNICE V PRACOVNÍM SEŠITĚ str.5, 6 a 8 !
Dnes se podíváme na stránku 9 a zopakujeme Les pronoms personnels/Osobní zájmena.
Všímáme si zvratných zájmen.
Pozor na NEosobní zíjmeno ON
On va au cinéma. - Jdeme do kina.
On va voir.
- Uvidíme./ Ono se uvidí.

DĚJEPIS
Podívejte se na bitvu u Sudoměře na tomto odkazu, případně můžete celý film o Janu Žižkovi.
https://www.youtube.com/watch?v=xOpIj2BTe9E v čase 1:23:00
https://dvojka.rozhlas.cz/209-schuzka-25-brezna-leta-pane-1420-na-hrazi-rybniku-skaredeho-a-markovce7939006

