
 

Materiály k samostudiu 

Pondělí 20. 4. 2020 

Třída 7.D 

 

ČESKÝ JAZYK 

Pracovat s odkazem viz níže: použít sešit Lietratury 

 

Klikněte na odkaz a dejte si str 2 – začínáme od začátku kapitolou „Cestování a literatura“ – pod kapitolou 

najdete úkoly (vypracujete od úkolu 1 až do konce 2.stránky a na str 3 úkol 5, 6 – zamyslíte a napište pár 

hesel do sešitu - tím začneme příští hodinu, jelikož naše další téma je Cestopis) 

 

 
https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/cjl_cestovani_a_literatura_cestopis_liceni_0.pdf 

  

MATEMATIKA   

Slovní úlohy na výpočet počtu procent (trojčlenkou přes přímou úměrnost ↑↑ nebo ↓↓) 

ČÍM MÉNĚ PROCENT, TÍM MÉNĚ NAPŘÍKLAD ŽÁKŮ 
nebo 

ČÍM VÍCE PROCENT, TÍM VÍCE NAPŘÍKLAD ŽÁKŮ 
 

Zápis do školního sešitu: 
Školu navštěvuje 400 žáků, z toho je 60 % dívek. Kolik dívek a kolik chlapců navštěvuje 
školu?  
      ↑100 % …… 400 žáků ↑ 

 60 % ……  x žáků 
 60 : 100 = x : 400 
           60 . 400 = 100 . x 
             24 000 = 100 . x 
      x = 24 000 : 100 
                x = 240 dívek 
        400 – 240 = 160 chlapců 
Školu navštěvuje 240 dívek a 160 chlapců. 
Vypočti do školního sešitu slovní úlohy z předchozí hodiny. Řeš je formou trojčlenky 
(dodržuj zápis slovních úloh). Musí ti vyjít úlohy stejně jako předchozí hodinu! 
 

1. Žáci psali test na 40 slov. Andrea udělala 5 % chyb. Kolik slov napsala chybně?  
2. Železná ruda obsahuje 35 % železa. V jedné vysoké peci se denně zpracuje 450 tun 

této rudy. Kolik tun železa se vytaví v jedné peci? 

https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/cjl_cestovani_a_literatura_cestopis_liceni_0.pdf


3. Anežka šla do obchodu, kde viděla kalhoty s cenou 750 Kč a cedulkou sleva 20 %, 
která bude odečtena u pokladny. Kolik korun byla sleva?  
Kolik Kč zaplatila Anežka u pokladny?  

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

Oprava a kontrola z 19/3  

 Doplňte uvedená slovesa v minulém čase 

 

catch       eat       feel       get       know (2x)       meet       speak       spend       wash 

 

a)They.................spent  .all their money on food and drink. 

b)He.....................washed...his hands with plenty of soap. 

c)Edith....................caught...the last train home. 

d)My grandmother.....................spoke......four languages perfectly. 

e)George was already asleep when Gloria....................got home. 

f)She.................ate  the whole box of chocolates in one evening. 

g)Michael.....................felt sad and only Mandy..........................knew......why. 

h)Peter...................met....Elaine on holiday in Italy. 

i)I hardly....................knew   anyone at the party.      

 

Translate: 

Včera jsem byl nemocný.                 I was sick yesterday. 

Učím se 4 jazyky.                             I learn (study) 4 languages. 

Každý den jezdím autobusem do školy.    I také the bus to school evey day. 

Každé ráno snídám v 7:35.                       I have breakfast at 7:35 every morning 

Vstala v 6.30 a dělala si domácí úkoly.    She got up at 6:30 and did her homework. 

 

Zapsat znovu sešitu slovní zásobu ohledně navigace, uvedu několik příkladů: 

Excuse me. How do I get to the river from here? 

Excuse me. Do you know the way to the railway station? 

Excesue me. Is there a hotel near here? 

 

Excuse me – je zdvořilostní a začínáme touto frází, pak pokračujeme v našem požadavku... 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

- učebnice str. 6, cvičení 1 – opakuj slovní zásobu 

 

 



PŘÍRODOPIS 

Plod – uč. str. 85 – 86 – přečíst + zapsat do sešitu 

 

 

 

FYZIKA 

1) Opakování – zezadu do sešitu 

Učebnice strana 114/U7 

2) Procvičování látky ze 17.4.. Dle návodu ze 17.4. vypočítej příklad 114/U5. 

3) Vysvětli 114/U9 + nakresli obrázek 

 

 


