Materiály k samostudiu
Úterý 12. 5. 2020
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ČESKÝ JAZYK
Opakování z minulé hodiny mluvnice – příslovečné určení. Jen si přečtěte, abyste si oživili
tento větný člen.
Příslovečné určení (PU)
-závisí na slovese, příd.jméně, příslovci
-vyjadřuje okolnosti a vztahy, kterými se blíže určuje význam řídícího členu
Místa (zkratka Pum)-ptáme se kde, odkud, kudy, kam? – např.Vrátili se z výletu.
Času (Puč)-ptáme se kdy, odkdy, dokdy,jak dlouho, jak často? – např.Brzy budu hotov.
Způsobu (Puz)-ptáme se jak, jakým způsobem?-např.Práce mu šla rychle.
Míry (Pu míry)-ptáme se jak, kolik,do jaké míry?-např.Měl babičku velmi rád.
Příčiny (Pu příčiny)-ptáme se proč,nač, k čemu, z jaké příčiny/důvodu?-např.Pro nemoc
nemohl přijít.
Účelu (Pu úč.)-ptáme se proč, za jakým účelem?-např.Děvčata jela na nákup.(kam,za jakým
účelem?)
Podmínky (Pu podm.)-ptáme se za jaké podmínky?-např.Při dobré vůli se určitě dohodneme.
Přípustky (Pu příp.)-ptáme se i přes co, navzdory čemu?-např.Přes zákaz šli sami do lesa.
Cvičení na přísl. určení (pište do mluvnice):
1)V textu vyhledej a podtrhni přísl.určení. Zkratkou nad něj napiše jeho druh.
Viděli jste někdy počitadlo? Víte, takovou tu věc s řadami dřevěných korálků, co vypadá jako
stonožka. V Asii počitadlo dodnes používají miliony lidí. Hezky se na něj dívá. Nikdy nebude
potřebovat modernizaci, prtože jediný potřebný software máme mezi ušima. Díky počitadlu se
můžeme na jistý typ pokroku dívat z nadhledu. Doma mám barevné počitadlo, keré si zítra
vezmu do školy.
2)V každé věte podtrhni příslovečné určení. Vedle napiš jeho druh a otázku, jakou se na
příslovečné určení zeptáš.
Trochu ses opozdil. …...............................................................
Pro nemoc nemohl přijít. …........................................................
Přes zákaz šel ven.

…................................................................

S tvým souhlasem to rád udělám. ….............................................
Vrátím se brzy.

…..................................................................

Kontrola proběhne v přípravě v př.týdnu.

MATEMATIKA
VÝPOČET POČTU PROCENT - zpaměti
Přečti si pozorně stranu 241 v učebnici pouze výklad za a).
Zápis do školního sešitu:
Urči zpaměti, kolik procent je 18 z čísla 900
1) určíš 1 % ___ 900 : 100 = 9
2) počet procent ___ 18 : 9 = 2 %
Závěr: 18 z 900 = 2 %
18
↓
procentová
část

z

900
↓
základ
(celek)

=

2%
↓
počet procent

Počet procent vypočteš tak, že procentovou část dělíš hodnotou 1 %.
Vypracuj do školního sešitu:
1. Vypočti , kolik procent je
40 z 800 =
(řekni si 1 % → 800 : 100 = 8, 40 : 8 = 5 %; stačí pouze zápis: 40 z 800 = 5 %)
36 z 900 =
25 z 500 =
60 z 3 000 =
1600 z 4 000 =
700 z 3 500 =
1 400 z 2 000 =
50 z 200 =
8 z 400 =
9 z 300 =
60 z 200 =
20 z 40 =
90 z 180 =
200 z 800 =
30 z 60 000 =
2. 2. V následujících příkladech hledaný počet procent bude větší než 100 % (protože
procentová část je větší než základ)
3 600 z 3 000 =
250 z 200 =
440 z 400 =
1400 ze 700 =
3. Doplň tabulku – vyjádření počtu procent
procentová část
základ
počet procent

80
2 000
__ %

120
300
__ %

1 200
60 000
__ %

4
20
__ %

180
3 000
__ %

320
800
__ %

200
400
__ %

390
300
__ %

ANGLICKÝ JAZYK
Click on this link and you will do the first half of this excercise, stop at number 33. You will practise
everything regarding PAST SIMPLE (who doesn't know in translation - min.čas) – regular/irregular verbs,
questions....
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-past-simple-tense-irregular-verbs-2-uroven/1375
Send to my email bajusova.perina@seznam.cz the last 3 sentences under number 31,32,33.
Thanks for your attention.
Good luck!

FRANCOUZSKÝ JAZYK
PS 41- stránku poprosím ofotit a poslat přes whatsapp/email
mrackova.perina@seznam.cz
Děkuji :-)

DĚJEPIS
Městská společnost – uč. str. 90 - 93

https://www.youtube.com/watch?v=oa2pH8TMBQ0&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&inde
x=49
https://www.youtube.com/watch?v=rWHayywnvgY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index
=50

