Materiály k samostudiu
Středa 20. 5. 2020
Třída 7.D
ČESKÝ JAZYK
Odskočíme si na chvilku od životopisu k VÝTAHU (a rozhodně to není výtah, který používáme v panelácích,
obchodních centrech...) - pokud vám stále nesvítá, otevřete si sešity slohu a podívejte se, co to vlastně
výtah je
Připravila jsem si pro vás příspěvek od nejznámějšího českého youtubera, který velmi dobře popisuje
události kolem COVIDU (z konce dubna, kdy šílenství gradovalo) a vůbec všeho, co se kolem něj děje včetně
politických i společenských událostí.......a vůbec...poslechněte si KOVYHO a udělejte mi výtah:
Vláda vs Virus od Kovyho (vězte, že vás to bude bavit)
https://www.youtube.com/watch?v=_nNQlMUOZGE
Zpracovaný výtah mi pošlete opět na můj email. Pro ty, kteří ještě vůbec nic neposílali, ještě jednou můj
email: bajusova.perina@seznam.cz

MATEMATIKA
PROCENTA (uvědom si, co počítáš – základ, počet procent nebo procentovou část)
Vypracuj do školního sešitu (s uvedením všech náležitostí – zápis, výpočet a odpověď u slovních úloh):
1. Firma očekávala, že získá 120 zakázek, ale nakonec se jí podařilo získat 180 zakázek. O kolik procent
firma překročila své očekávání?
2. V katalogu je cena výrobku 1000 Kč, ale v prodejně je o 20 % nižší. Na internetu se výrobek
prodává za 480 Kč. O kolik korun je cena výrobku na internetu nižší než v prodejně?
3. Celkem 70 % z 520 důchodců používá kartu do bankomatu. Kolik důchodců nepoužívá kartu do
bankomatu?
4. Do oddílu přibyli 3 noví členové a počet členů se tak zvýšil o 2 %. Kolik členů bylo původně v oddílu?
Kolik členů má nyní oddíl?

ANGLICKÝ JAZYK
Předpřítomný čas neboli PRESENT PERFECT
Vraťme se k pracovnímu sešitu, kde máte na tento předpřít.čas pár cvičení – str 48/3, str 49/4 (zkuste
navázat na příklady, které máte předvyplněné, během př. týdne vám pošlu opět výsledky)
Tento čas kopíruje pomocné sloveso have nebo has (pouze 3.os.č.j – he, she, it) + 3.tvar past příčestí
minulého.
Rozdíl mezi: (zapsat do gramatiky – znovu si zapište)
Past Simple
1. minulý čas používáme, když mluvíme o něčem, co se stalo v ten určitý čas v minulosti:
Např. I met John at four o'clock.
When did Jane go to India? - In June.
Martin bought a new car last week.
2. minulý čas používáme pro sitauci nebo akci během časové periody, která skončila v minulosti.

Např. I worked there for two years. I left last year. (= pracoval tam dva roky a skončlo to)
We lived in that house for a long time, then we moved to this one.
Present Perfect
1.předpřít.čas používáme, když se bavíme o minulosti, ale ne o tom, kdy se věci staly
Např. I've met (I have met) John's girlfriend.She's nice.
Have you ever been to India? - Yes, I have. - velmi častá otázka, kde se VŽDY použije
předpřít.čas: Byl jsi někdy v Indii? … v ČR, USA, Kanadě atd.? - Have you ever been to....?
2. předpřít.čas použijeme pro situace nebo akce během časové periody od minulosti do teď.
Např. He has worked here for two years. (He still works here) = znamená to, že tam stále pracuje – do
teď.
We've lived in this flat since we got married. (We still live in it) = my žijeme v tomto bytě od té
doby, kdy jsme se vzali – do teď.
Typické pro předpřít. čas jsou časové obraty: just, since, for (většinou)

FRANCOUZSKÝ JAZYK
SEBEHODNOCENÍ :
Dnes máme Auto-évaluation PS 42, prosím, vypracujte celou stranu, zkontrolujte, pak opravte podle
strany 64. Bude dobré se pochválit-nebo zhodnotit, kde chybujeme. Případné dotazy mi napište.
https://www.youtube.com/watch?v=-Ex1j5q7e5s&t=43s

PŘÍRODOPIS
Miříkovité – uč. str. 101 – 103
https://slideplayer.cz/slide/4118129/
https://slideplayer.cz/slide/5617036/
https://www.prozaky.cz/prirodopis-7-rocnik/ruzovite-mirikovite/ - pouze miříkovité – od 11. stránky

ZEMĚPIS
1. Z minulého učiva: značky německých výrobků známe, občas je vidíme také v ČR,
německy se někteří domluvíme, € máme připravená až nebude omezení
k cestování po světě, sousední státy vyčteme z mapy a spolkové země
připomínám obrázkem – některé jsme si zapamatovali.
2. Dnes navštívíme: RAKOUSKO (atlas M 68-69 a učebnice str. 86)
Všechno máme připravené = mapu, učebnici, sešit, počítač a budeme zapisovat.
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10207220278-evropske-pexeso/209552116230017
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Jak se nazývalo území, které před rokem 1918 obývali společně s Rakouskem?
Kolik spolkových zemí má Rakousko?
Které pohoří tvoří 60 % území Rakouska?
Který hudební skladatel se narodil v rakouském městě Salzburg?
Proč se v Rakousku nepěstují plodiny náročné na teplo?
Jaký užitek poskytuje lidem chov skotu a ovcí, který je v Rakousku rozšířený?
Která řeka protéká Vídní?
V které části Rakouska se nachází lyžařské město Innsbruck?
Co to je magnezit a k čemu se v Rakousku využívá?
Nakresli vlajku Rakouska a malý obrys území.
Napiš německy názvy měst z obrázků

VÍDEŇ

LINEC

ŠTÝRSKÝ HRADEC

3. A na závěr něco navíc = ještě z Rakouska.

zdroje: www.google.cz

