
7. A (čtvrtek 23. 4. 2020) 

 

DĚJEPIS 

prezentace Gotika, opsat slidy 2-3, pak otázky z dějepisné olympiády, přečti si text a 

odpověz na otázky dozadu do sešitu, stačí jen správné odpovědi (veškeré materiály na mailu 

dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník) 

 

MATEMATIKA 

Výpočet 1% 

do ŠS: 

Pamatujte si str. 237 

základ=celek=100% 

1% ze základu (z celku) dostaneme, když základ (celek) vydělíme 100 

Př.: 1% z 900…900:100=9…1% z 900 je 9 

1% z 2000…2000:100=20…1% z 2000 je 20 

1% z 30000…30000:100=300…1% z 30000 je 300 

1% z 1000000…1000000:100=10000…1% z 1000000 je 10000 

1% z 450…450:100=4,5…1% z 450 je 4,5 

1% z 68…68:100=0,68…1% z 68 je 0,68 

1% z 7…7:100=0,07…1% z 7 je 0,07 

1% z 1,4…1,4:100=0,014…1% z 1,4 je 0,014 

1% z 0,8…0,8:100=0,008…1% z 0,8 je 0,008 

1% z 0,19…0,19:100=0,0019…1% z 0,19 je 0,0019 

1% z 2457…2457:100=24,57…1% z 2457 je 24,57 

PS 205/1,2a 
 

FYZIKA 

1. Vypočítej úkol 2. Na str. 130 podle vzorce V = m/ró 

2. Prostuduj článek „Atmosféra Země“ na str. 130 – 132 a udělej výpisky. 

3. proved´ úkol 3. Na str. 132 a písemně odpověz. 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Přečti si a přelož si s pomocí slovníku  text a  vypracuj cvičení 1 a 2 do sešitu. Ve cvičení 1 

rozhodni, který výrok je pravdivý  a který nikoli, ve cvičení 2 vyber správnou odpověď. 

(veškeré materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník) 
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NĚMECKÝ JAZYK 

Kontrola překladu - úterý 21.4. Případné chyby si nezapomeňte opravit! 

mein Buch, unsere Schule, dein Lineal, eure Hefte, Ihre Kinder, ihr Freund, ihre Wohnung, 

Vatis Mantel 

Učebnice strana 13, cvičení 24. Budete si dávat otázky a zároveň si i odpovídat. V případě 

pochyb nahlédněte do tabulky přivlast. zájmen. Příklad: Stefan sucht seine Sportschuhe, 

Tina... ihre Sporttasche... 

Dvě otázky a dvě odpovědi napište do školního sešitu. 

Pracovní sešit strana 9, cvičení 16. Napište věty podle příkladu.. 

Pracovní sešit strana 9, cvičení 17 - zde doplňte sein nebo ihr 

Pracovní sešit strana 9, cvičení 18 - Wem...? (Komu...?) Odpovězte podle příkladu: Ja, das ist 

seine Uhr. 

 

 

RUSKÝ JAZYK 

 
Doplňovací a poslechová cvičení – 11.lekce 

1. Pracovní sešit str. 75/23 – podstatná jména v závorce napiš ve správném tvaru 

2. Pracovní sešit str. 76/25 A – doplň do tabulky údaje o sobě 

(imja – jméno, vózrast – věk, vólosy – vlasy/ barva vlasů, glazá – oči/ barva očí, pochóž/pochóža na – 

podobný/podobná komu, 3-4 čerty charáktěra –  povahové vlastnosti) 

3. Výuková videa - www.youtube.com : 

-  Russian lessons for beginners 

 - Russian numbers 

 - Russian vocabulary lesson 
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