
Materiály k samostudiu 
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Třída 7.D 

 

ČESKÝ JAZYK 

  

Čtení s porozuměním – klikněte na odkaz (vybírejte z možností): 

 

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-prislovi/94 

 

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-prislovi/95 

 

 

Pro rozšíření obzorů, co se nyní děje v Americe, si pusťte odkaz – je to od KOVYHO 

https://www.youtube.com/watch?v=rNqT6Szlwu8 

 

Krásné prázdniny! 
 

MATEMATIKA   

1.    V šesté třídě odebírá 12 žáků časopis ABC, a to je 30 % všech žáků ve třídě. 

Kolik žáků je v této třídě? 

Jedničku z matematiky mělo v této třídě 20 % všech žáků. Kolik bylo jedniček z 

matematiky? 

Místních žáků v této třídě je 24. Kolik procent všech žáků tvoří přespolní žáci? 

 

2.    Kniha za 820 byla zlevněna o 15 %. Za kolik korun byla po zlevnění? 

 

 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

PS  53/4 

Interaktivní list: poslech. Malinko náročnější, ale zábavnější. 

Tak to zkuste!! Máte na výběr vždy z několika slov. Dobře poslouchej, čti pořádcích a ZKUS:-) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE

)/Compr%C3%A9hension_orale/Compr%C3%A9hension_chanson_joyce_joyce_jonathan_ez646657qz 

Naše poslední hodina "letošní společné výuky". 

Mějte se moc hezky a užijte si prázdniny. Buďte opatrní a těším se na vás!!!!  

Děkuji všem, kteří se snažili a spolupracovali. 

Klára M. 
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ANGLICKÝ JAZYK 

Pro zopakování si ještě před prázdninami pusťte video na předpřítomný čas (Present Perfect) a minulý čas 

(Past Simple): udělat si poznámky a vypsat si rozdíly mezi časem předpřítomným (vypsat si i důležité 

příslovce-never/ever, before, already, yet, since...) a minulým ( yesterday, in,...) 

https://www.youtube.com/watch?v=De24Isi6Rk0 

 

Další opakování – video na budoucí čas, kdy použít „will“ a kdy „going to“ – opět vypsat rozdíly + věty 

https://www.youtube.com/watch?v=PL3fWJxvfLc 

 

 

Porozumění textu a skladba vět (nepravidelná slovesa): 

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-past-simple-tense-irregular-2-uroven/130 

 

 

Have a nice holiday, and hope see you soon – let's say in September:) Looking forward to seeing you – you 

all finally! 

 

PŘÍRODOPIS 

Zajímavosti z říše rostlin – uč. str. 127 - 130 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=De24Isi6Rk0
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ZEMĚPIS 

1.  Dnes pouze opakujeme. Minulé odpovědi na otázky máme připravené v sešitě na září.  

     Zápisy přehledné a upravené, nahradí učebnici (Amerika, Asie, Evropa.) 

2. Odpovídej zpaměti a pouze ústně na otázky:        

 

3. K uvedeným hlavním městům napiš stát, kterému patří: 

    Helsinky……          Kodaň…..             Riga……                    Dublin…….. 

    Řím……                  Lublaň……            Tirana…..                  Tallin…….. 

    Madrid………         Budapešť…          Bělehrad…..             Kyjev …….. 

    Bern………              Sofie…….              Amsterdam……       Lisabon ….. 

    Brusel…….             Vaduz……             Sarajevo……             Stockholm…..    

4. Označ přibližnou rozlohu Evropy: 

     a/ 10,5 mil.km2           b/ 30,5 mil. km2          c/ 44,5 mil.km2          d/ 180 mil.km2 

 

 

 

 

 

 

  HEZKÉ PRÁZDNINY A CESTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM BEZ COVID-19 

                                         Vám všem přeje Krejčová 

 

 


