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MATEMATIKA   

Procenta(výpočty)– opakování(zapsat do sešitu a vypracovat) 

1) Vyjádřete v procentech(zpaměti): 

polovina žáků je ………….%                                pětina výměry je ……………  % 

desetina litru je ………… %                                tři čtvrtiny objemu je ……… % 

čtvrtina úspor je …………. %dvacetina tuny je……………  % 

 

2) Vypočítejte přes 1 %(zpaměti): 

   a)50 % z12 hac)10 % z 250 Kč 

b) 20 % z 40 md) 200 % ze 17 km 

 

Doplňte tabulku: 

        27 134 0,2 1350 3,7 

1 %      

5 %      

 

3) Vypočítejte kolik procent je: 

a) 9 kg z 300 kg …………..%d) 5 Kč z 10 Kč …………% 

b) 32 m z 800 m …………%e) 2 g ze 100g …………….% 

c) 140 hl ze 70 hl …………% 

 

4)Vypočítejte základ, jestliže: 

a) 15 % je 12cm                         d) 1 % je2,1 

b) 45 % je 18 t e)2 % je 100 

c)  125 % je 10,5 mf) 10% je 70 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                            

ZEMĚPIS  NEZAPOMEŇTE SI PRACOVAT S ATLASEM, VYHLEDÁVEJTE SI INFORMACE 

ZMÍNĚNÉ V TEXTU (zeměpisná místa, oblasti, řeky atd.) utvrzujte si vizuální paměť 

(pomáhejte 

si internetem). 

Do sešitu si postupně vypište informace o Rakousku, Švýcarsku a Lichtenštejnsku podle 

učebnice na str. 86 - 87  

Rakousko – republika (EU, Euro, Nato) 

Švýcarsko - konfederace (samostatně si vyhledejte na internetu měnu, členství v EU, Nato) 

Lichtenštejnsko – knížectví (samostatně si vyhledejte na internetu měnu, členství v EU, Nato) 

 

 

 

ANGLICKÝ  JAZYK    

PS str. 56 – podívej se na obrázky a řekni, co musíš a co nesmíš udělat. Používej výrazy v šedém 

rámečku. 

cv. 2 doplň věty s použitím must x mustn´t x don´t have to tak, aby vznikly pravdivé věty o tvé škole. 

cv. 3  napiš : 

2 věci, které musíš dělat ve škole 

2 věci, které nesmíš dělat ve škole 

2 věci, které musíš dělat doma 

2 věci, které nemusíš dělat doma 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK  

SK.1 Guten Tag! 

1. V učebnici strana 25, cvičení 16 a 17 vypracuj do sešitu. 

2. Pracovní sešit, strana 22, cvičení 10 – pracuj dle napsaných instrukcí 

Poslech: Wo liegt das?  



https://learngerman.dw.com/de/wo-liegt-das/l-40383952 

 

SK.2 

překládej – PS: 16/35 + učebnice – 17/30 – čti  odpověz na 9 otázek do sešitu 

Klíč k řešení cvičení: PS: 14/28 

• Ist das dein MP-3Player? 

• Gehört das T-Shirt Stefan? 

• Was suchst  du? 

• Wo ist meine Schirmmütze? 

• Sind das Inlineskates von Tina? 

 

 

DĚJEPIS  Jan Hus, husitství, opsat a naučit slidy 11 a 12, pak zhlédni animovaný příběh Jana 

Husa https://wwJw.youtube.com/watch?v=LHqDEOJjmmE  (veškeré materiály resp. odkaz na 

ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník) 
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