
7. A (úterý 19. 5. 2020) 

 

MATEMATIKA 

Procenta – sleva, zdražení - do ŠS 
①Původní cena svetru byla 950 Kč. Urči jeho cenu po 12% slevě. 
Původně…………..950 Kč            nebo     původně………..….950 Kč 
Sleva 12%...............x Kč                                po slevě o 12%.....100% - 12% = 88% (z původní ceny) 
Po slevě……...……y Kč                                po slevě o 12%......x Kč 
x=0,12*950                                                    x=0,88*950 
x=114 Kč                                                         x=836 Kč 
y= 950-114 
y=836 Kč 
Cena svetru po slevě je 836 Kč. 
② Původní cena košile 720 Kč byla zdražena o 15%. Urči cenu po zdražení. 
Původně…………..720 Kč            nebo     původně………………...720 Kč 
zdražení  15%.........x Kč                               po zdražení o 15%.....100% + 15% = 115% (z původní ceny) 
Po zdražení………..y Kč                               po zdražení  o 15%.....x Kč 
x=0,15*720                                                    x=1,15*720 
x=108 Kč                                                         x=828 Kč 
y= 720+108 
y=828 Kč 
Cena košile po zdražení je 828 Kč. 
③ Zboží bylo z původní ceny 1000 Kč nejdříve zdraženo o 10% a následně zlevněno o 12%. Urči konečnou cenu 
zboží. 
Původně…………..1000 Kč         nebo     původně……………..….1000 Kč 
zdražení  10%.........x Kč                               po zdražení o 10%.....100% + 10% = 110% (z původní ceny) 
Po zdražení………..y Kč                               po zdražení  o 15%.....x Kč 
x=0,1*1000                                                    x=1,10*1000 
x=100 Kč                                                         x=1100 Kč 
y=1000+100                                                  po zdražení………………1100 Kč 
y=1100 Kč                                                      po slevě o 12%...........100% - 12% = 88% 
po zdražení…….....1100 Kč                        po slevě o 12%...........y Kč 
sleva 12%................a Kč                                y=0,88*1100 
po slevě…………....b Kč                               y=088*1100 
a=0,12*1100                                                 y=968 Kč 
a=132 Kč 
b=1100-132 
b=968 Kč 
Nejkratší způsob: 
Původně……………………………………………………  …....1000 Kč 
Zdražení o 10%......110% z původní ceny…………… .……1,1*1000 Kč 
Následné zlevnění o 12%......88% ze zdražené ceny……...0,88*(1,1*1000) Kč 
Konečná cena……………………………………………… ……x Kč 
x=0,88*1,1*1000 
x=968 Kč 
Konečná cena zboží byla 968 Kč. 

 

ČESKÝ JAZYK (LITERATURA)  

1. Zapiš do sešitu literatury 

 

Renesance a humanismus v Evropě 
 

1) ITÁLIE – už na přelomu 13. a 14. století 

Dante Alighieri (1265 – 1325) – Florenťan, zakladatel italské národní literatury 
 Dílo: Božská komedie – epická báseň, 3 části (Peklo, Očistec, Ráj) 

- renesanční znaky: láska k antické vzdělanosti (dovolává se Homéra), 
         láska k vlasti (Florencii) 
          touha člověka (autora) po poznání 

Giovanni Boccaccio [džovany bokačo] (1313 – 1375) 



 Dílo: Dekameron – soubor 100 novel 
- útěk 10 mladých lidí z Florencie před morem; cestou (10 dní) si vypravují příběhy 
- renesanční znaky: zcela světská témata (láska, nevěra) 

kritika soudobých mravů (měšťanstva, duchovensta – jejich chamtivost, 
hloupost) 

žena jako rovnocenný partner muže 
Novela = kratší prozaický útvar s překvapivým obratem v závěru; zabírá kratší časový úsek, omezené množství postav 
 
Francesco Petrarca [frančesko petrarka] (1304 –1374) – básník lásky a pozemského života; navštívil Čechy, dopisoval si  
s Karlem IV. 
 Dílo: Sonety Lauře – milostné verše, dal jim dokonalou podobu, proto byly později napodobovány  

Sonet (znělka) = lyrický žánr, má 14 veršů (4 + 4 + 3 + 3) 

 

2. Pracovní list – vytiskni, vyplň a nalep do sešitu. Kdo tuto možnost nemá, napíše odpovědi 

do sešitu. 



 



 

DĚJEPIS 

Prezentace Jan Hus, husitství, zapsat a naučit  slidy  16 a 17, pak zhlédni na youtube pověst  

O Žižkovi https://www.youtube.com/watch?v=i4LCaogphg8 a poslední hodiny Jana Husa 

https://edu.ceskatelevize.cz/posledni-chvile-jana-husa-pred-popravou-a-jeho-odkaz-

5e44194617fa7870610ed57d  (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu 

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

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Nejprve výukové video procvičování výslovnosti https://www.youtube.com/watch?v=Mk-

tO8YTmx4 , pak pracovní list opakování pravidelná slovesa   (veškeré materiály resp. 

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

  

NĚMECKÝ JAZYK 

Kontrola cvičení 38, pracovní sešit strana 17. 

deine Katze, sein Heft, unsere Skier, meine Mútze, ihr Rock, euere Tante, sein Auto, Ihr 

Hemd, mein Kuli, ihr Lineal, deine Uhr, unser Onkel, Ihre Tasche, sein Buch, euer Computer. 

 

Kontrola doplnění tabulky, cvičení 39, pracovní sešit strana 18. 

ich-mein, meinen, meine, meine, mein mein 

er/es- sein, seinen, seine, seine, sein, sein 

du- dein, deinen, deine, deine, dein, dein 

wir -unser, unseren, unsere, unsere, unser, unser 

Sie- Ihr, Ihren, Ihre, Ihre, Ihr, Ihr 

ihr- euer, eueren, euere, euere, euer, euer, euer 

Prosím, pečlivě proveďte KONTROLU!!! 

 

Pracovní sešit strana 18, cvičení 40. V tomto cvičení budete tvořit otázky a odpovídat podle 

příkladu. 

PŘÍKLAD: Malt Leona seinen Vater? Nein, Leona malt ihren Hund. Malt Leona deine 

Mutter? Nein, Leona malt seine Mutter. Malt Leona eure Oma? Nein, Leona malt ihre Oma. 
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Nejdříve vytvoříte otázku, při níž budete tvořit přivlast. zájmeno od osobního zájmena před 

pomlčkou. V odpovědi pak budete tvořit přivlast. zájmeno od osobního zájmena v závorce. 

Vždy odpovíte negativně. 

 

Pracovní sešit strana 18, cvičení 41. V tomto cvičení si nejprve utvořte odpovídající přivlast. 

zájmeno, dále si určete pád, v němž se nachází podst. jm. a potom utvořte správný tvar 

přivlast. zájmena. 

PŘÍKLAD: 1. seine, 2. ihre, 3. ihren 

 

RUSKÝ JAZYK 

12.lekce – celkové opakování 

1. Opakování skloňování podstatných jmen a zájmen – pracovní sešit str. 83/5A – 

doplňovací cvičení 

2. Opakování – číslovky – pracovní sešit str. 84/7 (viz učebnice str. 18) 

3. Online cvičení – www.liveworksheets.com/worksheets/ru – pracovní list „Što my 

jedim i pjom“ - přiřaďte obrázky k větám, na závěr klikněte Finish a Check my 

answers 
 

 

http://www.liveworksheets.com/worksheets/ru

