
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 2. 4. 2020 

Třída 7.D 

 

 

ČESKÝ JAZYK -      Oprava a kontrola Čj mluvnice ze 17/3: 

 
Znovu zopakovat podmět uč str 80/2a - vypsat podměty do šk sešitu 
Zápis Přísudek uč str 81/rámeček nahoře - vypsat přísudek  + druhy přísudku 
Do šk sešitu uč str 81/2 (napsat do sešitu prvních sedm vět) 
 
Uč str 80/2a 
podměty: 
cestovatel, zkušený, každý, mlha a šero, cítit se, my, vyzvánění, dva sváteční týdny, hoří, sytý, proč, linkový 
autobus a nákladní automobil. 
 
Uč 81/2 
na vaší volbě, jaký vhodný přísudek jste tam doplnili 
 
  

MATEMATIKA   

Přímá a nepřímá úměrnost (rozhodni, o jakou úměrnost se jedná a vypočti pomocí 

trojčlenky) 

1. Ze 150 kg cukrovky se získá 24 kg cukru. Z kolika tun cukrovky se získají 3 tuny cukru? 
2. Pět dlaždičů by vydláždilo náměstí za 12 dní. Za kolik dní by toto náměstí vydláždili 4 

dlaždiči? 
3. Osm švadlen by danou zakázku zhotovilo za 15 směn. Kolik švadlen musí na zakázce 

pracovat, aby byla zhotovena o 3 směny dříve? 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK – 1. skupina 

Oprava z 12/3 – kontrola a oprava v sešitech gramatiky 
  
 Doplň do každé vazby správnou předložku at, on nebo in: 
  
 1...ON  Thursday  6..........IN..the 1970s          11...........ON....Sunday morning 
 2......IN...March  7...........IN..the evening       12............AT..midnight  
 3.......IN..2004              8...........AT...night          13..............ON.Valentine's Day  
 4...........AT.......7:30  9...........AT...Easter                14............IN..the future 
 5..........IN........winter  10...........ON...3rd January    15.............AT..quarter to two 
 
  



 1)Write the opposites. You can use dictionary. 
 
 Example 
 large – small 
 1.happy      sad 
            2.normal    weird, unnormal 
 3. light        heavy           
 4. low         high 
 5. warm      cold 
 6.unfit          fit 
 7.thin           thick 
 8.narrow      wide 
 

2. skupina -       Návaznost na cvičení ze 17/3, kdy si znovu procvičíme směry a navigaci: 

 

 In the town (pustit si odkaz, pod obrázkem máme kvíz a budete zaklikávat správné odpovědi, na 

konci si dáte vyhodnocení, DOPORUČUJI rozhodně projet víckrát kvůli VÝSLOVNOSTI) 
 
https://www.helpforenglish.cz/article/2008081802-in-the-town-kde-co-je-cviceni 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK - pracovní sešit Wir neu 2, str. 5, cv. 6, 7 (postupujte podle zadání) 

- zapište si novou slovní zásobu do slovníčku str. 41 (do slovíčka super) 

- opakujte na internetu: https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018100301-test-modalni-slovesa 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

UČEBNICE  36-37 zopakuj si hodiny - použij učebnici a zápisky v sešitě 
 
Il est dix heures ET QUART (deset A  ČTVRT)-  10:15, ČTVRT NA JEDENÁCT 
 
Il est dix heures  MOINS LE QUART (deset  MÍNUS ČTVRT)- 9:45,  
PRACOVNÍ SEŠIT 41/ 1 do sešitu. 

 

DĚJEPIS – opakuj husitskou revoluci a pracuj na vybrané husitské bitvě. Poslat na mailovou adresu 

ricarova.perina@seznam.cz nejpozději do 14.4.. Na internetové stránce www.ucebnice-online.cz v pracovním 

sešitě vypracuj (přepiš do sešitu) cvičení 38/5 a 40/16. Ostatní cvičení si můžeš zkusit interaktivně. 
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