Materiály k samostudiu
Pátek 17. 4. 2020
Třída 7.D
ANGLICKÝ JAZYK
Oprava a kontrola ze 17/3
Translate these sentences:
Četl jsem noviny.
I read newspaper.
Šli jsme nakupovat.

We went shopping.

Viděli jsme toto náměstí.

We saw that square.

Obědvali jsme v Hyde Parku.

We had a lunch in Hyde Park.

Neřekli jste nám pravdu.

You didn't say to us the true.

Ve středu mi nevolala.

She didn't call me on Wednesday.

Film se mi nelíbil.

I didn't like this movie.

Včera jsem se nedíval na TV.

I didn't watch TV yesterday.

Prac.sešit 36/2
1)
the (vyplněno), a, the, the second, on the right, a sport shop, on the corner, a museum, on the left
2)
a café, The nearest, near a bus, a railway, The café, of the bridge, a newsagent's

NĚMECKÝ JAZYK
- pracovní sešit str. 6, cv. 10, 11 (stránku prac. sešitu mi vyfoťte mobilním telefonem a posílejte na email:
otoupalova.perina@seznam.cz)
- opakujte na internetu: https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018100301-test-modalni-slovesa

ZEMĚPIS
1. Zkontrolujeme minulá řešení, kdo má dobrovolný úkol je to super. Těším se na vaše práce.
M 75 Na které řece jsou Železná vrata? Dunaj Na kterém poloostrově je město Soluň? Chalkidiki
M 74 Nadmořská výška Etny. 3323m

V jakém souostroví je sopka Vulcano? Liparské

M 73 Ve kterém souostroví se nacházejí ostrovy Mallorca a Tenerife? Baleáry, Kanárské
M76 Jezero na hranici Ruska a Estonska. Čudské Název kóty 1895 m n.m. v pohoří Ural. Narodnaja
M 77 S kterými státy sousedí Moldavsko? Ukr., Rum. Název průplavu u Volgogradu.Volha-Don

2. Nové učivo: cestujeme tentokrát do ZÁPADNÍ EVROPY - dnes do Velké Británie a Irska
a) jako motivaci přečteme v učebnici str.76-77 = budeme vědět kam v Evropě cestujeme
b) poznámky do sešitu zpracujeme podle učebnice str. 78 VELKÁ BRITÁNIE
c) nabízím něco k přehledu

3. A
podobně
zapíšeme
IRSKO:
republika,
hlavní město Dublin, irština,
potravinářský průmysl, pastviny, přímořské podnebí , těžba rašeliny.
Rozkládá se na ostrově Irsko kterému se říká „ Smaragový ostrov“ protože má mnoho odstínů zeleně. TO
UVIDÍME NA VLASTNÍ OČI PŘI STUDIJNÍM POBYTU, NA KTERÝ JSOU NĚKTEŘÍ Z NÁS PŘIHLÁŠNI, ale
čekáme až skončí koronavirus!!!!!!

Toto je drahokam smaragd 

FYZIKA
1) Opakování – zezadu do sešitu  vypočítej jako v předchozích dvou úkolech
Učebnice strana 114/U4 – hustota mořské vody je 1020
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Učebnice strana 114/U6
a) ph = ?Pa
b) Napiš, co je to batyskaf.

2) Zapiš dopředu do sešitu:
Odvození rovnice pro výpočet tlakové síly z hydrostatického tlaku a obsahu dna.
Příklad:
Hydrostatický tlak u dna nádrže je 60 kPa. Vypočítej tlakovou sílu působící na dno nádrže
o obsahu 1,2 m2.
ph = 60 kPa = 60 000 Pa
S = 1,2 m2
F = ?N

ph =

𝐹
𝑆

 F = ph . S
F = 60 000 . 1,2 N
F = 72 000 N

Na dno nádrže působí tlaková síla 72 000 N.

