Materiály k samostudiu
Čtvrtek 16. 4. 2020
Třída 7.D
ČESKÝ JAZYK
Oprava a kontrola z 24/3
Pracovat s přílohou a přepsat či nalepit do sešitu mluvnice:
Napiš, kterým slovním druhem je vyjádřen podmět:
Slovní druh
1.Mýlit se je lidské.
Mýlit se – slovesem v infinitivu
2.Láska hory přenáší.
Láska – podst.jm.
3.Oba přijdou zítra.
Oba - číslovka
4.Eva zítra nepřijde.
Eva – podst.jm.
5.Někdo vykřikl.
Někdo - zájmeno
6.Jeho důrazné ne mě překvapilo.
Ne - částice
7.Později přijde i ten druhý.
Druhý - číslovka
8.U potoka se ozvalo žbluňk.
Žbluňk - citoslovce
9.Ona nepřijde.
Ona - zájmeno
Vyjádři přísudek pomocí citoslovce:
1.Vrabec___frnk na střechu.
2.Žába ____žbluňk do rybníka.
3.Pes ______haf__ na souseda.
4.Zajíc ____hop na pařez.
Doplň přísudek ve správném tvaru v minulém čase:
1.Kluci ______ŠLI

(jít) ven.

2.Psi _____ŠTĚKALI _ (štěkat) na kočku.
3.Hříbata____SE PÁSLA (pást) na louce.
4.Srny ______BĚHALY (běhat) po paloučku.

ANGLICKÝ JAZYK
Oprava a kontrola z 26/3
Doplň do každé věty správnou předložku: at, on nebo in:
6.He lived …....in.... the 17th century.

1.We had lunch............at.....noon.
2.I was born...............in...1996.

7.School starts again........in....autumn.

3.He's coming …........on..Wednesday. 8.I'll see you ….......at ..half past one.
4.They got up..............at ...six o'clock. 9.The party is ….....on the........21st April.
5.The holidays start..........in ...July.

10.Call me......in......the afternoon.

Complete these regular verbs:

ptát se

ask

muset

have to, must

zůstat

stay

učit

learn

learned

končit

finish

finished

vysvětlovat

explain

dělat si starosti worry

asked
had to
stayed

explained
worried

pospíchat

hurry

hurried

odpovědět

answer

kpírovat

copy

copied

dělat

do

did

být

be

was/were

mít, vlastnit

have

had

létat

fly

flew

answered

Note:It was wrong task, guys. Certainly you've noticed that in the table – there are irregular verbs as well, not only
regular. So, sorry for my mistake.

NĚMECKÝ JAZYK
- pracovní sešit Wir neu 2 str. 42, zapište si slovní zásobu do slovníčku, slovíčka se naučte
- opakujte si modální slovesa
https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018100301-test-modalni-slovesa
- pracovní sešit Wir neu 2 str. 6, cv. 9 (postupujte podle pokynů ve cvičeních)

MATEMATIKA
Slovní úlohy na výpočet počtu procent (přes 1 %)
Zápis do školního sešitu:
Školu navštěvuje 400 žáků, z toho je 60 % dívek. Kolik dívek a kolik chlapců navštěvuje
školu?
100 % …… 400 žáků
60 % …… x žáků
1 % …… 4 žáci (400 : 100)
x = 60 . 4
x = 240 dívek
400 – 240 = 160 chlapců
Školu navštěvuje 240 dívek a 160 chlapců.
Vypočti do školního sešitu následující slovní úlohy. Řeš přes 1 % (dodržuj zápis slovních
úloh).
1. Žáci psali test na 40 slov. Andrea udělala 5 % chyb. Kolik slov napsala chybně?
2. Železná ruda obsahuje 35 % železa. V jedné vysoké peci se denně zpracuje 450 tun
této rudy. Kolik tun železa se vytaví v jedné peci?
3. Anežka šla do obchodu, kde viděla kalhoty s cenou 750 Kč a cedulkou sleva 20 %,
která bude odečtena u pokladny. Kolik korun byla sleva?
Kolik Kč zaplatila Anežka u pokladny?

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Připomeň si passé composé po užití výrazů : ENSUITE, PUIS, APRES= pak, potom
FINALEMENT = nakonec, konečně
67/ 2 "observuj" :-) obrázky a přiřaď věty 1-6, zapiš do sešitu jak jdou za sebou (podle obrázku)

DĚJEPIS
Čechy po husitské revoluci – uč. Nová škola (www.ucebnice-online.cz ) str. 83 – 84 + zapsat do sešitu

