Materiály k samostudiu
Středa 13. 5. 2020
Třída 7.D

ČESKÝ JAZYK
Zůstaneme ještě chvilku u CV (životopisu). Budete psát do sešitu slohu, kam si vložíte dotazník a na základě
dotazníku sestavíte CV (strukturované).
Úkol na dnešek bude kreativní a zábavný (určitě zapojte člena rodiny, kamaráda, nebo prarodiče...)
a)Vytvořte dotazník, na základě kterého zjistíte údaje potřebné pro životopis
b)Dotazník dejte vyplnit svému kamarádovi, rodičům, prarodičům....
c)Z informací získaných v dotazníku sestavte životopis dané osoby

MATEMATIKA
Původní cena (počet, …), celkový počet, plán vždy představuje základ (100 %).
VÝPOČET POČTU PROCENT– slovní úlohy (přes 1 %)
Zápis do školního sešitu:
Divadelního představení se zúčastnilo 240 žáků, z celkového počtu 600 žáků školy. Kolik procent žáků se
zúčastnilo divadelního představení?
100 % ____ 600 žáků
x % ____ 240 žáků
1 % ____ 600 : 100 = 6 žáků
x = 240 : 6
x = 40 %
Představení se zúčastnilo 40 % všech žáků.
Vypracuj do školního sešitu:
1. Z 800 zaměstnanců závodu je 344 žen. Kolik procent z celkového počtu
zaměstnanců tvoří muži a kolik ženy?
2. Z 320 jablek bylo 64 shnilých. Kolik % jablek bylo shnilých?
3. Z 1500 vyrobených žárovek bylo 21 vadných. Kolik procent žárovek bylo bez vady?

ZEMĚPIS
1. Z minulé hodiny máme přehled států Severní Evropy se zjištěnými informacemi a
s hlavními městy. Ústně jsme si zopakovali předepsané pojmy a zařadili k jednotlivým
státům (Lego – Dánsko, gejzír – Island, jantar – Lotyšsko, Nokia – Finsko, Narvik –
Norsko, Ericsson – Švédsko, Kiruna - Švédsko).
2. Nové učivo: STŘEDNÍ EVROPA – ÚVOD učebnice str. 82 – 84

 Prohlédneme atlas M 48 - 49 a do sešitu pod nadpis odpovídáme na otázky.
a) Která řeka protéká Vídní a kam se vlévá?
b) V kterých státech tvoří povrch převážně Alpy a jak se jmenuje nížina v Maďarsku?
c) Kam se vlévá Odra, Visla, Labe?
 Prohlédneme atlas M 52 - 53 a do sešitu pod nadpis odpovídáme na otázky.
d) Zapíšeme státy, které řadíme do Střední Evropy (jsou to všechny, o kterých jsme se
ještě neučili, ale někdy se sem řadí i Slovinsko, ale to už jsme učili v JV Evropě).
e) Uvedeme hlavní města těchto 7 států (hned se je také naučíme zpaměti).
f) Se kterým z těchto států má ČR nejdelší hranici a kterých se území ČR nedotýká?
 Prohlédneme text v učebnici a zapíšeme vyhledané odpovědi na otázky.
g) Kterých nerostných surovin mají státy Střední Evropy nedostatek?
h) Co se nachází na vykáceném území dřívějších lesů?
ch) V Řepích je Klášter sv. Karla Boromejského a kde se nachází stejnojmenný kostel.

3. K vyluštěnému doplníme legendu (co to je a kde)
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PŘÍRODOPIS
Bukovité a vrbovité – uč. str. 97 – 99

Za úkol budete mít vytvořit herbář – 20 květin. Zde posílám alespoň malou inspiraci, jak jej vytvořit. Každou rostlinu
je opravdu důležité dostatečně usušit. Do pravého spodního rohu pak nalepíte štítek s názvem rostliny, její latinský
název, čeleď, místo sběru a datum sběru. Na herbář máte dostatek času, odevzdáte ho v září. Budu známkovat.
https://www.youtube.com/watch?v=EqmlqDYgABk
https://www.zsmsklecany.cz/index.php?type=Post&id=655&ref=blog&ids=66

ANGLICKÝ JAZYK
Guys, for your revision – click on this video (this video is about direction, navigation)
Important vocabularies and expressions write into your grammar.
For example:
How can I get to....?..go straight along, go past, go towards, go through.... + translation in czech
https://www.youtube.com/watch?v=dQRDhp95_ck
The second listening is – to know some important information before you go to the UK
https://www.youtube.com/watch?v=vL0_wWdvyLg

FRANCOUZSKÝ JAZYK
La vie en France
UČ. 72 Le week-end
Přečti a vypiš všechna slovesa. (u vyčasovaných napiš infinitiv, některá se opakují-piš
všechny)
Je jich 20 :-)

