
Materiály k samostudiu 

Pondělí 20.4. 2020 

Třída 7.C 

 

ČESKÝ  JAZYK 

Zápis přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející, pak cvičení do sešitu na 

tento typ přívlastku. (materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, 

heslo:perina1139, ve složce 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 

 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Jurečková: 

Vypracujte interaktivní pracovní list na předpřítomný čas. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_pe

rfect/Text_Coprehension_Test_qp3666gk 

Za prvé si přečtěte text a potom označte, zda jsou věty pravdivé nebo nepravdivé a potom doplňte 

cvičení. Nezapomeňte, že předpř. čas se tvoří pomocí have/has a třetího tvaru sloves  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect/Text_Coprehension_Test_qp3666gk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect/Text_Coprehension_Test_qp3666gk


Němcová: 

Tvoř věty v předpřítomném čase, použij slovesa v závorkách. 

1 This room _______________________________ (USE) by teachers. 

2 Cheese _______________________________ (MAKE) from milk. 

3 He _______________________________ (KNOW) as a great painter. 

4 The names of the players _______________________________ (WRITE) on 

their lockers. 

5 The biology teacher _______________________________ (CALL) Sonia. 

6 The festival _______________________________ (HOLD) in the second week 

of January every year. 

7 This game _______________________________ (PLAY) differently in 

Australia. 

8 His books _______________________________ (LIKE) by young people. 

9 It _______________________________ (SAY) that she is rich. 

11 Lincoln's biography _______________________________ (READ) by children 

all around the world. 

12 A rise in temperatures _______________________________ (EXPECT). 

14 Sunday _______________________________ (FOLLOW) by Monday. 

15 Breakfast _______________________________ (SERVE) at eight o'clock. 

16 Traditional Japanese houses _______________________________ (BUILD) of 

wood and they catch fire easily. 

17 The accommodation and even the drinks _______________________________ 

(INCLUDE) in the price. 

18 A lot of their time _______________________________ (SPEND) on part-time 

jobs. 

19 A lot of tobacco _______________________________ (GROW) in North 

Carolina. 



20 She _______________________________ (LOVE) by everybody. 

21 I'll show you how this game _______________________________ (PLAY). 

22 This knife _______________________________ (USE) to cut meat. 

23 Both French and English _______________________________ (SPEAK) in 

Canada. 

24 Foreign books _______________________________ (SELL) in the shop. 

25 The Olympic Games _______________________________ (HOLD) every four 

years. 

26 The book _______________________________ (WRITE) in Spanish. 

27 Not much money _______________________________ (REQUIRE). 

28 These shoes _______________________________ (MAKE) in Italy. 

29 The children _______________________________ (CALL) Tom and Mary. 

30 He _______________________________ (KNOW) as a great pianist 

 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Interaktivní pracovní list Passé composé 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%8

9trang%C3%A8re_(FLE)/Pass%C3%A9_compos%C3%A9/pass%C3%A9_compos%C

3%A9_zq7789ik 

RUSKÝ  JAZYK 

Procvičování – 11.lekce 

1. Učebnice str. 58 – popis obrázků (přeložte přídavná jména z češtiny do ruštiny) 

2. Pracovní sešit - 73/15 – sestavte rozhovor, očíslujte pořadí vět 

3. Pracovní sešit - 73/16 – jakou barvu mají oči a jakou barvu a délku mají vlasy? 

(oči - „glaza“, vlasy - “volosy“) 

4. Pracovní sešit – 74/17 



Příloha : Pravoslavné Velikonoce 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

sloveso gehören (patřit někomu, něco) – vyčasovat si sloveso ve všech osobách 

jednotného i množného čísla, nezapomenout na koncovky v osobách! – přepsat si 

do šesitu: 

ich gehöre 

du gehörst 

er gehört 

sie gehört 

es gehört 

wir gehören 

ihr gehört 

Sie/sie gehören 

Učebnice stránka: 14/26 a 15/28 

Klíč k řešení cvičení: PS: 17/37 

1. will, muss 

2. kannst, willst 

3. kann, müssen 

4. willst 

5. kann 

6. muss, will 

7. müssen, kann 

8. will 

 



DĚJEPIS 

opsat slidy: 28-30, 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) 

FYZIKA 

Prostuduj článek Co už víme o plynech? Na str. 130 a udělej výpisky. 

Vypočítej úkol 3. Na str. 130 

 

 


