
Materiály k samostudiu 

Pondělí 8.6. 2020  

Třída 7.B 

ČESKÝ  JAZYK    

Řešení VV :  

1. Předmětná 

2. Přívlastková 

3. Předmětný 

4. Předmětná 

5. Předmětná 

6. Podmínková, přívlastková 

7. Měrová 

8. Přípustková, předmětná 

9. Způsobová 

10. Předmětná 

Vyřeš následujících 5 úkolů : 

1. Označte otázku doplňovací : 

a) Kudy se jde na nádraží ? 

b) Přijede dnes babička? 

c) Dáš si k obědu brambory nebo rýži? 

 

2.  Označte větu přací : 

a) Sedni si do první lavice. 

b) Pojďme rychle domů ! 

c) Nechť se ti dobře daří ! 

3. Označte větu jednočlennou : 

a) Ráno jsem dostala horečku. 

b) Odpoledne mi už bylo lépe. 

c) Maminka přesto zavolala lékaře. 

4. Vyberte větu, která není větným ekvivalentem : 



a) Prší. 

b) Zastavit! 

c) Zajisté. 

5. Ve větě  „Tvoje ne mě zarazilo“ je podmětem : 

a) Tvoje 

b) Ne 

c) Mě 

(Řešení + pokračování bude ve středu) 

 

MATEMATIKA   

Grafy a diagramy s procenty 

1) Vypracujte do sešitu: uč. str. 248/3, 4a) 

2) Najdětedle možností (v novinách, včasopisu nebo na internetu) -kruhový diagramnebo 

sloupcový diagram s legendou-vystřihnětea vlepte do sešitu spolu s nadpisem(co diagram 

znázorňuje -např. lesy na území ČR, zastoupeníkrevních skupin u nás, počet cestujících u 

letecké společnosti v letech2000-2019,…...) 

 

FYZIKA   

pondělí Odraz světla. Zrcadla 

(uč.str. 160 – 163) Zapiš do sešitu: 

Dopadá-li světlo na těleso, část světla se od povrchu tělesa odráží, část se v tělese pohlcuje a 

část tělesem prochází. 

Zrcadlo – je těleso, plocha, která dobře odráží světlo 

Zrcadla: a) rovinná 

b) kulová – část kulové plochy – dutá nebo vypuklá 

Zákon odrazu: Úhel odrazu se rovná úhlu dopadu. Odražený paprsek leží v rovině 

dopadu. 

https://www.youtube.com/watch?v=yD4chWAmo98  

Narýsuj do sešitu obr. b ze str. 161 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yD4chWAmo98


         

PŘÍRODOPIS 

Téma: Společenstva rostlin 

1) Přečti si o jednotlivých společenstvech rostlin na str.122 až 127 až po okrasné rostliny 

pěstované v bytech. 

2) Do sešitu nadepiš Společenstva rostlin , o jednotlivých stanovištích si přečti a pod 

název každého stanoviště vypiš příklady rostlin, které tam rostou. Uvědom si, které 

z nich znáš. 

3) Až budeš vypisovat rostliny lesního společenstva, nakresli a popiš obr.143 na str.124. 

Pokus se vystihnout rozdílné znaky čepele listu u různých druhů javorů. Pamatuješ si  

ještě, co je čepel?                     řapík 

                                                     čepel 

 

 

 

 

 


