
Materiály k samostudiu 

Středa 27. 5. 2020 

Třída 7.D 

 

MATEMATIKA   

Opakujeme úměrnost  

Vypracuj do školního sešitu: 

1) 6 žáků odnosí všechny židle za 4 hodiny. Kolik hodin by stejný počet židlí odnosilo 8 žáků? 

2) Lesníci připraví k výsadbě 120 stromků pro 10 studentů. Kolik jich musí připravit celkem, jestliže 

přijede o 8 studentů více? (Předpokládáme, že všichni pracují stejným tempem.) 

3) Tři traktoristé odvozí cihly za 4 dny. Kolik dní by tutéž práci dělali pouze 2 traktoristé? 

4) 4,5 kg banánů stojí 135 Kč. Kolik zaplatíš za 1,5 kg banánů?  

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Předpřítomný čas neboli PRESENT PERFECT (navazuji na hodinu z 20/5 a uděláme opravu z prac.sešitu ze 

dne 20/5) 

 

48/3 

1.věta Yvonne has never flown in a balloon. 

2.Yvonne has ridden a horse. 

3.Yvonne has swum with dolphins. 

4.Yvonne has slept in a tent. 

5.Yvonne has never driven a racing car. 

6.Yvonne has climbed a mountain. 

7.Yvonne has never done a bungee jump. 

 

49/4 

1.viz příklad – vysvětlivky: I've = I have, I've never = I have never 

2.I have never climbed to the top of a tree. 

or I have climbed to the top of a tree. 

3.I have never seen the ghost. 

or I have seen the ghost. 

4.I have never been late for school. 

or I have been late for school. 

5.I have never gone on a summer camp. 

or I have gone on a summer camp. 

6.I have never swum in the sea. 

or I have swum in th see. 

7.I have never left rubbish in the park. 

or I have left rubbish in the park. 

 

Znovu si zopakujte tvary Past participle, pokud tápete,nevíte.... 

-odkazuji na gramatiku probranou z 20/5, znovu zopakujte a učte se 3.tvar z tabulky 

 



ČESKÝ JAZYK 

Úvod do mediální komunikace 
uděláte si výpisky co jsou média... poté budete postupovat dle cvičení 1a,b,c,d,e,f - odpovědi budete psát do sešitu 

 



FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Podíváme se na výukové video, kde si připomeneme zdvořilostní fáze: 

https://www.youtube.com/watch?v=BlrB49-aoCk 

Tak jsme se trochu protrénovali a můžeme seřadit věty v následujícím dialogu. 

Interaktivní list: 

https://www.liveworksheets.com/jn145072jk 

 

 

PŘÍRODOPIS 

Hvěznicovité – uč. str. 106 – 109 

https://slideplayer.cz/slide/12387391/ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BlrB49-aoCk
https://www.liveworksheets.com/jn145072jk


 

ZEMĚPIS 

1. Kontrolujeme odeslané úkoly: 20.3.,15.4.(dobrovolný), 29.4., 22.5.  

2. Stále cestujeme po Střední Evropě M 68-69 vyhledáme zapíšeme do sešitu: a) jezero na hranicích 

Německa a Švýcarska -  b) řeka ve Vídni  - c) řeka v Hamburgu -  d) stát na hranici Rakouska a Švýcarska -  

e) v které německé spolkové zemi je město Mnichov -  f) nížina na severu Německa  - g) nejvyšší hora 

Německa -  h) název pohoří ve kterém pramení 2. nejdelší evropská řeka Dunaj. 

3. Nové učivo: MAĎARSKO (krátký text uč. str. 89 a atlas M 68-69)  

podíváme se 2 minuty na video a zapamatujeme si některé pojmy. 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10207220278- evropske-

pexeso/209552116230025 

 už tedy víme např. Balaton, čardáš, langoše, cimbál, Tokaj, uherský 

salám nebo čabajka, propiska, Rubikova kostka, 9 mostů, ale ještě potřebujeme vědět co to je PUSTA 

(Puzsta) a k čemu jí Maďaři využívají (stačí jen kousek z videa). 

https://edu.ceskatelevize.cz/madarska-puzsta-5e441a62f2ae77328d0a6baa 

 a nyní krátký text učebnice a sešit - přehledně, stručně případně i s obrázky. 

 jména některých maďarských měst nám připomínají jídlo - debrecínku kupujeme 

     v obchodech a segedínský guláš možná doma vaříme i maďarskou paprikou. 

4. Ústně rychle odpovídáme na otázky: 

 

 

 

 

 

  5.  A teď už jenom přemýšlíme, co ještě říci k tématu Maďarsko. 
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