
Materiály k samostudiu 

Úterý 21. 4. 2020 

Třída 7.D 

Milí žáci,  

nezapomínejte dle pokynů posílat vypracované práce svým vyučujícím. Samozřejmě 

neposílají žáci, kteří po týdnu dostávají od vyučujících řešení úloh, které vypracovávali a 

mohou si je zkontrolovat. Posílejte mailem na adresu učitelů: jméno.perina@seznam.cz 

 

ČESKÝ JAZYK 

Oprava a kontrola z 26/3 

 Pracovat s pracovním listem a plnit zadání: 

 

 Urči, o který druh přísudku se jedná: 

                   PŘÍSUDEK       PŘÍSUDEK 

 Maminka vařila oběd.            vařila                     Jana přišla brzy.            přišla               

 

Bratr se stal kominíkem.   se stal kominíkem   Musíš se tím pořád zabývat? musíš se zabývat 

 

 Sestra je často v zahraničí. je v zahraničí      Nechápu to.                     nechápu 

 

 Zloděj je dopaden.           je dopaden           Kámen žbluňk do vody.    žbluňk 

 

 Čas jsou peníze.                jsou peníze         Včera nebyla ve škole.      nebyla ve škole 

 

  

 Urči, zda je jmenná část přísudku v 1., nebo 7. pádu: 
 PÁD PÁD   

  

 Sestra je zpěvačkou je zpěvačkou (7.p.) Velryba je savec.   je savec (1.p.) 

 

 Petr je dobrák.  Je dobrák (1.p.) Pavel je policista. je policista (1.p.) 

 

 Stal se učitelem. Se stal učitelem (7.p.)    Lukáš byl porybným. Byl porybným (7.p) 

 

  

 Doplň i/y v koncovkách přídavných jmen: 

 rybí jikry, zlým lidem, dědečkovi sousedé, nových spolupracovníků, Zdeňkovi učitelé, husí játra, 

dědečkovy sousedy, nový soused, Jeníkových rodičů, Zdeňkovy učitele, s novými sousedy, cizích lidí, 

otcovi spoluhráči, dravým zvířatům, pro Milanovy sestry, borový les, hladový tulák, cizí pes, s Emilovými 

spoluhráči, čapích hnízd, leklý kapr, drzý výrostek. 

 

  

 

MATEMATIKA   

mailto:jméno.perina@seznam.cz


Následující hodiny jsou sestavené tak, že 

a) se otestuješ testy na internetu (se zpětnou kontrolou) 

b) vypracuješ dané úlohy do školního sešitu (níže uvedené) 

 

 

Zkus se sám otestovat: 

V libovolném vyhledavači si zadej 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=04.+Proc

enta#selid 

 

 Dostaneš se na tuto stránku 

 

Vyzkoušej si dané testy označené   

a) modrými kolečky – v úterý 21. 4. 2020 

b) zelenými trojúhelníčky – ve středu 22. 4. 2020 

c) žlutými hvězdičkami – ve čtvrtek 23. 4. 2020 

d) červenými srdíčky – v pondělí 28. 4. 2020 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=04.+Procenta#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=04.+Procenta#selid


Jak jsi dopadl/a? To se dozvíš po vypracování přes klávesu zkontrolovat.  

 

 

 

 

Vypracuj následující úlohy do školního sešitu 

Výpočet procentové části  

Zápis, výpočet (přes 1 %), odpověď  

1. Plánovaný prodej 240 kusů lyží byl překročen o 15 %. Kolik kusů lyží se prodalo nad plán? Kolik se 
prodalo lyží celkem? [36 lyží; 276 lyží] 

2. V pěveckém sboru je 500 žáků. 23 % z nich je hochů. Kolik je hochů? 
[115 žáků] 

3. Sportovního dne se ve škole zúčastnilo 650 žáků. 30 % dosáhlo 100 a více bodů. Kolik žáků dosáhlo 
100 a více bodů? [195 žáků] 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

 Oprava a kontrola z 27/3 

  

 Make sentences from the words. 

  

   morning / I / woke / this / early / up  …...I woke up early this morning..... 

 1.in / grew / I / up / a / village  I grew up in a village. 

 2.you / down / why / sit / don't/ ?....Why don't you sit down? 

 3.find / address / out / must / their....You must find out their address. 

 4.over / street / the / fell / in / she..She fell over in the street. 

 5.night / you / out / last / did / go / ?...Did you go out last night? 

 6.right / on / could / the / you / turn You could turn on the right. 

 7.look / in / up / dictionary / it / your...Look it up in your dictionary.(vyhledej ve tvém slovníku). 

 8.them / I / try / could / on / ?..Could I try them on? (mohl bych si je zkusit?) 

 

 Změňte oznamovací věty na kladné zjišťovací otázky. 

 1.They saw us.     Did they see us? 

 2.He didn't thank anyone. Did he thank anyone? 

 3.I played the piano this weekend. Did you play the piano this weekend? 

 4.Adam returned the keys. Did Adam return the keys? 

 5.They sold their country cottage. Did they sell their country cottage? 

 6.She didn't pay for it.Did she pay for it? 

 7.The dress didn't suit her. Did the dress suit her? 

 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 



UČ  68/3   "observuj" obrázek pokoje a představ si co asi Alizée dělala o víkendu. 

                      Použij zadaná slovesa, použij je v passé composé a přepiš věty do sešitu. 

                      8 vět 

PS  46/1 a)  uspořádej slova ve větách 

                  b)  vyčasuj  pomocné sloveso avoir  v přítomném čase 

                        a) i b) do sešitu 

 

 

DĚJEPIS 

Stále ještě zdaleka nemám všechny referáty. V pořádku mi je zatím odevzdalo pouze 7 žáků, většina z vás 

ho má buď předělat, nebo stačí pouze upravit, ale co mě zaráží je fakt, že mi 7 žáků ještě nic neposlalo. 

(Termín byl do 14. 4.!!!)   

Jednota bratrská – uč. str. 84 (www.ucebnice-online.cz ) + vypracovat dozadu do sešitu cvičení na str. 84 

 

Na (www.ucebnice-online.cz) v pracovním sešitu si vypracuj strany 42 - 43 
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