
 

Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 23. 4. 2020 

Třída 7.D 

 

 

ČESKÝ JAZYK 

Pracovat do školních sešitů – Čj mluvnice 

 

 Pro zopakování základní větné členy už známe – jsou jimi podmět a přísudek 

 

 Rozvíjející větné členy 

  předmět (Pt) 

  příslovečné určení (Pu) 

  přívlastek (Pk) 

  doplněk (D) 

 

Začneme PŘEDMĚTEM 

 Předmět (označení jako Pt) závisí buď na slovese nebo na přídavném jméně 

 Předmět vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, kterých se slovesný děj týká 

 Předmětem bývá zpravidla podstatné jméno nebo zájmeno 

 Na předmět se ptáme pádovými otázkami kromě 1. a 5.pádu 

 

Cvičení: 

Podtrhněte nebo vypište předměty a určete jejich pád: 

Počítače nám zajistily lepší podmínky pro výzkum. T.A.Edison pracoval na novém vynálezu. Maminka 

přidala do mouky vajíčka, cukr, máslo a citronovou kůru. Je proslulý svou sbírkou známek. Seznámili jsme 

se s novým spoluužákem. Naši cyklisté dosáhli v poslední etapě velmi pěkných výsledků. Těšili jsme se na 

dědečkovo nové štěně. Je nápadně podobný populárnímu herci. Známý spisovatel při besedě popisoval 

posluchačům svoje těžké začátky. Marta nevěděla, kdo jí postavil na stůl vázu s květinami.  

   

Teď si zopakujeme něco z pravopisu – mně / mě (velmi humorně podaný pravopis skupin hlásek 

mně / mě) 

https://edu.ceskatelevize.cz/mne-nebo-me-5e44226de173fa6cb524abde 

 

 - a teď vyplňte online cvičení na toto téma (ihned vám ukáže chybu, pokud ji uděláte): 

 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-me-mne-samostatne-zajmeno-ja-2-uroven/1770 

 

  

 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/mne-nebo-me-5e44226de173fa6cb524abde
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-me-mne-samostatne-zajmeno-ja-2-uroven/1770


MATEMATIKA   

Výpočet procentové části - čtvrtek 23. 4. 2020 

Zápis, výpočet (přes 1 % nebo přes přímou úměrnost) 

1. Pan Váhal si chtěl koupit televizi za 9 000 Kč. Než ale vyrazil do obchodu, zjistil, že 
televize byla zdražena o 10 %. Kolik korun činilo zdražení? Kolik korun zaplatí pan 
Váhal za televizi po zdražení? [900 Kč; 9 900 Kč] 

2. Brigádník podle smlouvy dostával měsíčně 12 500 Kč. Za dobré výsledky práce dostal 
v lednu mimořádnou odměnu ve výši 12 % svého základního platu. Jak vysokou 
odměnu dostal brigádník? [1 500 Kč] 

3. Při vánočním výprodeji obchodník prodával zboží se slevou 25 %. Kolik stojí kabelka, 
která před vánočními svátky stála 840 Kč? [840 – 210 = 630 Kč] 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 Oprava a kontrola z 27/3 

  

 Make sentences from the words. 

  

   morning / I / woke / this / early / up  …...I woke up early this morning..... 

 1.in / grew / I / up / a / village  I grew up in a village. 

 2.you / down / why / sit / don't/ ?....Why don't you sit down? 

 3.find / address / out / must / their....You must find out their address. 

 4.over / street / the / fell / in / she..She fell over in the street. 

 5.night / you / out / last / did / go / ?...Did you go out last night? 

 6.right / on / could / the / you / turn You could turn on the right. 

 7.look / in / up / dictionary / it / your...Look it up in your dictionary.(vyhledej ve tvém slovníku). 

 8.them / I / try / could / on / ?..Could I try them on? (mohl bych si je zkusit?) 

 

 Změňte oznamovací věty na kladné zjišťovací otázky. 

 1.They saw us.     Did they see us? 

 2.He didn't thank anyone. Did he thank anyone? 

 3.I played the piano this weekend. Did you play the piano this weekend? 

 4.Adam returned the keys. Did Adam return the keys? 

 5.They sold their country cottage. Did they sell their country cottage? 

 6.She didn't pay for it.Did she pay for it? 

 7.The dress didn't suit her. Did the dress suit her? 

 

 Please, click on this link and follow the tasks: 

  

Listening time: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/P

ast_Simple_Irregular_Verbs_-_Video_ga37680tv 
 

 

At the end there is evaluation – click on the „finish“ button  and you can see how you were successful. 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_Simple_Irregular_Verbs_-_Video_ga37680tv
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_Simple_Irregular_Verbs_-_Video_ga37680tv


 

NĚMECKÝ JAZYK 

- zapište si následující věty do sešitu a přeložte do německého jazyka, překlad prosím vyfoťte mobilním telefonem a 

posílejte na můj email: otoupalova.perina@seznam.cz (do 23. 4. 2020) 

1) Mark musí každý den brzy vstávat.  

2) Umíš mluvit německy? 

3) Můj bratr neumí plavat.  

4) Markus a Ute se dnes nesmějí dívat na televizi.  

5) Maminka musela zůstat doma.  

6) Chceš ještě kousek koláče? 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Dnes si poslechněte něco hezkého: 

najděte si na YouTube  MAITRE GIMS   písnička   EST-CE QUE TU M'AIME 

                                             ZAZ     písnička     JE VEUX 

 

 

Děkuji, mějte se hezky a přeji příjemnou hodinu francouzštiny :-) Klára 

 

DĚJEPIS 

Vladislav Jagellonský uč. str. 85 (www.ucebnice-online.cz) 
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