
Materiály k samostudiu 

Pátek 3.4. 2020 

Třída 7.C 

 

MATEMATIKA   

Slovní úlohy 
             PS 166/4 n.ú.       o 2 dny dříve…8-2=6 (dní)                      4 jízdy………8 
dní                                                                                                                                    
                                                                 ↑  x jízd..……...6 dní↓       
             (vyjde smíšené nebo periodické des. číslo, musíš zaokrouhlit na celé číslo 
nahoru)                              
             PS 167/6   p.ú. 

PS 167/7   n.ú.   (smíšené číslo si převeď na nepravý zlomek nebo na des. č) 
PS 167/8   p.ú. 

 

DĚJEPIS 

s prezentace Lucemburkové, opsat slidy: 16-18, (veškeré materiály na mailu 

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

dokument Kronika Karla IV. na youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=nBvuy0MkXrc 

ZEMĚPIS 

1. Otevřete si stránky České televize přes níže uvedený odkaz, a podívejte se na film Island – 

rozmanitá a drsná příroda (z neděle 20. 1. 2019)  

2. Do sešitu si zapište - Zajímavosti Islandu: uveďte alespoň 5 informací o této zemi. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-

objektiv/219411030400120/video/670090 

 

PŘÍRODOPIS 

Sudokopytníci - opakování – (vytiskni a doplň nebo opiš do sešitu) 

1. Doplň: (samec, samice, mládě) 

a) tur domácí – býk kráva tele 

b) ............................ ovce ............................ 



c) kozel .................... ………………….. 

d) jelen ....................... …………………. 

e) .................................... srna …………………. 

f) ................................... ............................ daňče 

g) muflon .............................. .............................. 

2. Urči druh podle popisu: 

a) Připomíná jelena lesního. Je to druh, který k nám byl dovezen z východní Asie, 

chová se v parcích a na farmách. V létě je sytě rudohnědý s bílými skvrnami a 

skoro černý v zimě. 

b) Obývá suché savany, spásá rostliny ve vyšších patrech. Ocas slouží k odhánění 

much, na hlavě má 2 – 4 růžky tzv. osikony, odpočívají ve stoje, spí vsedě, když 

chce pít – musí roztáhnout nohy nebo pokleknout, krk má nejdelší ze všech zvířat 

(obratlů má pouze 7 – jako člověk), samice je vysoká 4,5m (samec 5.5m k růžkům) 

c) Evropa, západní Asie, Jeseníky v ČR, obratně běhá a šplhá po skalách, skáče až 

2m vysoko, do dálky 6m, rychlost běhu 60 km/hod., pružné polštářky na kopýtkách 

umožňují lezení po nerovném a kluzkém terénu, hnědožlutá srst letní, tmavší a 

černá – zimní 

d) Má dlouhé parohy s nadočnicovou výsadou. V zimě se živí mechy, lišejníky a 

houbami. Pomáhá tahat sáně Santa Klausovi. J 

3. Doplň 

Kteří sudokopytníci žijí: na poušti 

.............................................................................................., v afrických řekách 

......................................................................................................................., 

v afrických savanách 

.................................................................................................................., 

na horách 

................................................................................................................................... 

 

 


