
Materiály k samostudiu 

Středa 1. 4. 2020 

Třída 7.D 

 

ČESKÝ JAZYK - Napiš líčení včetně osnovy na téma (15 vět) - "Moje oblíbené místo" 

  

MATEMATIKA   

Přímá a nepřímá úměrnost (rozhodni, o jakou úměrnost se jedná a vypočti pomocí 

trojčlenky) 

1. Matka koupila 3 m látky za 360 Kč. Později přikoupila ještě 65 cm téže látky. Kolik 
korun stálo přikoupení látky? (Rozměr látky vyjádři ve stejných jednotkách délky.) 

2. Vánoční kapr o hmotnosti 1,5 kg byl za 180 Kč. Za kolik korun byl kapr o hmotnosti 
2,5 kg? 

3. 4 dělníci provedou výkop pro potrubí za 24 pracovních dní. Kolik dělníků provede 
tentýž výkop za 16 pracovních dní?  

 

 

ANGLICKÝ JAZYK  
Oprava z 12/3 – kontrola a oprava v sešitech gramatiky 
  
 Doplň do každé vazby správnou předložku at, on nebo in: 
  
 1...ON  Thursday  6..........IN..the 1970s          11...........ON....Sunday morning 
 2......IN...March  7...........IN..the evening       12............AT..midnight  
 3.......IN..2004              8...........AT...night          13..............ON.Valentine's Day  
 4...........AT.......7:30  9...........AT...Easter                14............IN..the future 
 5..........IN........winter  10...........ON...3rd January    15.............AT..quarter to two 
 
  
 1)Write the opposites. You can use dictionary. 
 
 Example 
 large – small 
 1.happy      sad 
            2.normal    weird, unnormal 
 3. light        heavy           
 4. low         high 
 5. warm      cold 
 6.unfit          fit 
 7.thin           thick 
 8.narrow      wide 

 



ZEMĚPIS  

1. Stále neodkládáme mapu Evropy – opakujeme orientaci. Z minulé hodiny si zkontrolujeme: ostrov 

Chorvatska =  např. Brač, Korčula, Hvar, jezero na severu Albánie = Skadarské, soutok v Bělehradu = Sáva 

a Dunaj, hraniční řeka Rumunska a Bulharska = Dunaj. Určitě jsme to snadno zvládli. Měřítka mapy a 

souřadnice umíme. Pokud někdo neumí ptejte se.   

Školní cvičení z 18.3. máme v sešitu -  bude klasifikované! 

2. Dnešní téma JIŽNÍ EVROPA  - zpracujeme informace pouze o dvou státech - uč. str.69-70 

 ŠPANĚLSKO    a   PORTUGALSKO (učebnice, podrobná mapa M 73, vlastní poznatky a třeba i něco z toho, 

co nabízím k nahlédnutí) 

    

                                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRANCOUZSKÝ JAZYK 

PRACOVNÍ SEŠIT  zopakuj stranu 8 
Vypracuj do sešitu přílohu 7.D FJ 4(jsou tam obrázky, které napoví o jakou osobu se jedná). 
Stejně jako úterní, vyčasované sloveso AVOIR 
(je, tu, il/elle, nous,......) 

 

PŘÍRODOPIS 

Dokončit referát na opice a poslat na mailovou adresu ricarova.perina@seznam.cz nejpozději do 14.4.. 

Růst rostlin + pohlavní rozmnožování – uč. str. 78 – 80 + zapsat do sešitu 
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