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MATEMATIKA 

 Slovní úlohy 

                PS 168/9    p.ú.  (1h=60 min) 

                PS 168/10  p.ú.  (výsledek jako smíšené číslo) 

                PS 168/11  n.ú.  (vyjde jako smíšené nebo des.č. – výsledek zaokrouhlit na celé 

číslo nahoru) 

                PS 169/12  n.ú.  (výsledek jako smíšené nebo des.č.)….údaj 1800 hl do výpočtu 

nezahrnuj, je 

              to plevelná informace 

              (PS 168/9 Automat vyrobí za 1 hodinu 2 520 součástek. Kolik jich vyrobí za 33 

minut? 

               PS 168/10 Zvuk urazí vzdálenost 1 km asi za 3 s. Jak daleko je bouřka, jestliže mezi 

zábleskem a hromem je časový interval 8 s? 

               PS 168/11 Pšeničný lán sklidí 7 kombajnů za 5 dní při plném nasazení. Předpověď 

počasí vyžadovala dokončit sklizeň za 4 dny. Kolik kombajnů bylo třeba nasadit? 

               PS 169/12 Pět pump přečerpá za 3 hodiny 1800 hl vody. Za jak dlouho přečerpají 

stejné množství 4 pumpy?) 

 

ČESKÝ JAZYK (LITERATURA) 

1. Zápis do sešitu 

Počátky a rozvoj česky psané literatury 

Svatý Václave – první tři sloky duchovní písně Svatý Václave vznikly patrně na konci 12. století  

a jsou nejstarší česky psanou literární památkou. Další sloky písně vznikly v 15. století. Také tato 

píseň byla zpívána jako slavnostní píseň při církevních a světských obřadech. Chorál je vyjádřením víry, 

že sv. Václav ochrání Čechy, aby nebyli zatraceni pro život v nebi – středověká představa o životních 

hodnotách. 

Říká se jí také svatováclavský chorál.  

V řadě evropských zemí a také u nás se ve výtvarném umění a v architektuře začíná od 13. století 

prosazovat gotika. Vystřídala předcházející umělecký sloh románský. Rozvíjela se města, přibývalo 

významných církevních i světských staveb. Nejvýznamnější památkou gotické architektury u nás je 

katedrála sv. Víta v Praze. 

 

2. Čítanka str. 17 – přečíst 

3. Odpověz písemně do sešitu: 

a) Srovnej chorál jako středověkou hymnu s hymnou současnou. 

b) Která hymna se ti líbí víc – středověký chorál, nebo Kde domov můj? Zdůvodni. 

 

DĚJEPIS 

prezentace Lucemburkové, opsat slidy 22-27, pak vylušti dozadu  do sešitu zakodovaný text 

Karel IV.  (veškeré materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 

7. ročník) 
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FRANCOUZSKÝ JAZYK 

 

Pracovní list spoj, co patří k sobě. Pomocí slovníku (ne překladače) přelož jednotlivé otázky 

a odpovědi a přiřaď, co patří k sobě. Správné dvojice pak přepiš do sešitu. (veškeré materiály 

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

 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

Pracovní sešit strana 7, cvičení 13. V tomto cvičení budete tvořit věty. Např. Ich will heute 

Abend ins kino gehen. 

Pracovní sešit strana 8. V tomto cvičení se budete ptát a zároveň si tké hned odpovídat. Např. 

Was ist dein Hobby? Ich móchte gern schwimmen. 

Pracovní sešit strana 8, cvičení 15 - Fragen und Antworten. Např. Sind das deine 

Tennisschuhe? Ja, das sind meine Tennischuhe. 

 

RUSKÝ JAZYK 

 

11.lekce – procvičování – názvy vlastností, popis zevnějšku 

 

1. PS: 70/8 – najděte v textu kladné a záporné vlastnosti a napište je do tabulky 

2. PS: 72/11, 72/12A – doplňovací cvičení 

3. Výukové video – www.eralash.ru – díl 194 („Portretnoje  schodstvo“) 

 

 

Doporučené video materiály v ruštině - na portálu www.jazyky-online.info/rustina/video 

 

– Ruský obrázkový slovník 

– Základy ruštiny 

– Ruské fráze 

Ruská konverzace 
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