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ČESKÝ JAZYK
ČESKÝ JAZYK (LITERATURA) – STŘEDA 13. 5. 2020
I. kontrola zadání ze dne 6. 5.

II. Nové zadání - práce s textem, dokončení uk. od M. Twaina
MARK TWAIN: DOBRODRUŽSTVÍ HUCKLEBERRYHO FINNA

MATEMATIKA
Středa 13.5. Řešení rovnic 2 -opsat do sešitu

Řešení rovnic se zkráceným zápisem
Připomeneme si řešení pomocí zapisování ekvivalentních úprav
5x – 7 = 2x + 5 /+7
5x = 2x + 5 + 7
5x = 2x + 12 /-2x
5x – 2x = 12
3x = 12 /:3
x=4
Můžeme pozorovat, že když jsem ekvivalentní úpravou (+/-) z jedné strany dala
něco pryč, objevilo se mi to na druhé straně s opačným znaménkem.
Nemusím tedy ekvivalentní úpravy zapisovat, stačí si jen jednočleny v rovnici
správně „přeházet“ – snažím se, aby výrazy s neznámou byly na jedné straně a
čísla na druhé straně.
Vzorový příklad č. 1:
4x + 9 = 7x – 3

4x – 7x = - 3 – 9
- 3x = - 12 /: (-3)(ekvivalentní úpravu dělení píšeme vždy, dělíme číslem u písmenka)
x=4
Vzorový příklad č. 2:
- 7 + 6y = 17 – 4y

6y + 4y = 17 + 7
10y = 24 /: 10
y = 2,4

Pozor: znaménko měním jen u členu, který jsem přehodila. Výraz, který na své
straně zůstává znaménko nemění.
Procvič si do školního sešitu řešení rovnic s použitím „přehazování členů“:
Řeš rovnice, zkoušky nemusíš dělat.
1) 7m – 5 = 5m + 9
2) 16 + 5z = 3z + 6
3) 10y + 11 = 9y + 9
4) 7x – 2 = 30 – x
5) 9a – 15 = 7a + 5
6) – 83 + 4b = 8b - 135

NĚMECKÝ JAZYK
1. Super Easy German 45 - Fruits in German
Beantwortet die Fragen und sendet mir die Antworten: m.novotna.perina@seznam.cz
1. Wie findet Kelsey die Kiwi?
2. Was mag Janusz besonders gern?
2. V učebnici

a)str. 30/ 2 - přečtěte si rozhovor
b) str. 50/ 3 - Slovesa stellen x stehen, legen x liegen.....
Was kommt wohin? - opište levý sloupec pod otázkou Wohin? včetně VŠIMNI SI:
c) str. 31/ 6 - zapište do školního sešitu 8 vět, vnímejte logiku: Stell! x Leg!// Postav! x
Polož! - práci pošlete ke kontrole!!! Nezapomeňte: Wohin? si žádá 4. pád!!!

RUSKÝ JAZYK
Повели́тельная фо́рма глаго́ла (rozkazovací způsob)
Повтори́те пра́вило в уче́бнике на страни́це 60.
Послу́шайте пе́сню и вы́пишите глаго́лы в повели́тельной фо́рме. Напи́шите к
ним инфинити́в.
https://www.youtube.com/watch?v=UexFpXloTwM
Зна́ете ли вы, из како́го э́то фи́льма? Переведи́те но́вые слова́.

Затяну́лась бу́рой ти́ной
Гладь стари́нного пруда́.
Ах, была́, как Бурати́но,
Я когда́-то молода́!
Был беспе́чным и наи́вным
Черепа́хи ю́ной взгляд,
Всё вокру́г каза́лось ди́вным
Три́ста лет тому́ наза́д.
Ю́ный друг, всегда́ будь ю́ным,
Ты взросле́ть не торопи́сь,
Будь весёлым, де́рзким, шу́мным!
Дра́ться на́до — так дери́сь!
Никогда́ не знай поко́я,
Плачь и сме́йся невпопа́д,
Я сама́ была́ тако́ю
Три́ста лет тому́ наза́д.
FRANCOUZSKÝ JAZYK
Zkontroluj si překlad vět:
1. Narodil (a) jsem se v Praze. Je suis né(e) à Prague.
2. Soused zemřel v roce 2008. Le voisin est mort/décédé en 2008.
3. Petr odešel ze třídy. Pierre est parti de la classe
4. Jablko spadlo ze stromu. Une pomme est tombée de l´arbre.
5. Můj otec se stal lékařem. Mon père est devenu le medecin.
6. Kamarádi vstoupili do našeho domu. Les amis sont entrés dans notre maison.
7. Prošli jsme kolem pěkné restaurace. Nous sommes passés par un beau restaurant.
8. O víkendu jsem zůstal doma. Je suis resté à la maison pendant le weekend.
9. Paní ředitelka vstoupila do třídy. Madamme directrice est entrée dans la classe.
10. Marek vyšel ze dveří. Marc est sorti de la porte.
11. Vyšla jsem do 12. patra. Je suis montée au 12ème étage.
12. Patrik slezl do přízemí. Patrick est descendu au rez-de chaussée.
13. Přišel mi dopis z gymnázia. La lettre du lycée est arrivée.
14. Naši kamarádi přišli v sobotu na grilování.
Nos amis sont arrivés/ venus samedi à la soirée de grillade.
15. Minulé léto jsme jeli na dovolenou na Slovensko.
Nous sommes allés en vacances en Slovaquie l´été dernière.
16. Vrátil jsem se domů pro sešit z matematiky.

Je suis rentré pour le cahier de mathématiques.
17. Vrátili jsme se domů z dovolené na horách.
Nous sommes retournés chez nous de vacances à la Montaigne.
Připravte si dotazy k těmto větám na pátek, co je vám nejasné.
V učebnici na s. 41 udělej cv.5a do sešitu (napiš zápornou odpověď a k tomu, 2. větu kladnou- co jsi
dělal), pokračuj cv. 5b- k otázkám vymysli odpověď pomocí slovesa v závorce.
Doplň cvičení na passé composé na následujícím odkazu:
https://www.liveworksheets.com/od7655ve
poté klikni na Finish a vyber možnost -email my answers to my teacher, do 1. kolonky napiš své
jméno, do poslední můj email sulova.perina@seznam.cz a dej „send“ pošli mi výsledky.

V pátek ve 12:00 nás čeká online výuka přes web zoom.us, přihlásíte se pomocí následujícího odkazu
přes počítač a nebo na mobilu (na mobilu nejdříve stáhněte aplikaci zoom)
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73420120843?pwd=bUFmV205ZGt6eklYWVRIR2p2WHdpdz09
Meeting ID: 734 2012 0843
Password: 4DNpjR

ZEMĚPIS
Praha
*Prohlédněte si následující prezentaci (Praha - Cestovní ruch), čísla nejsou aktuální, ale velké změny
nejsou. Po prohlédnutí si zkuste vyplnit pracovní list – další prezentace. Na konci máte řešení.
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/129108 – Cest.ruch

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/29267 – bohužel jsem
video nenašla, i tak jsou informace zajímavé

