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Třída 7.D 

 

 

ČESKÝ JAZYK 

 

 Ještě si zopakujeme PŘEDMĚT – podívejte se do sešitu mluvnice, zopakujte si znovu předmět 

 

Klikni na online cvičení a postupuj dle instrukcí 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/360 

 

 

 

Shoda podmětu s přísudkem 

Přepiš do sešitu mluvnice a doplň 

 

děti a rodiče se procházel__,kočky a koťata se vyhříval__,okna a zrcadla se po úklidu leskl__,kůň, kobyla a 

hříbě se pásl__, závodník a jeho automobil se řítil__, tužky a pastelky se zakutálel__,Maďarsko a Polsko se 

dohodl__, babička a děda nás navštívil__,židle a stoly se stěhoval__, čápi a vlaštovky se vrátil__,sněženky a 

bledule rozkvetl__,dni a noci byl__ chladné, ruce a nohy mi mrzl__,sešity a učebnice ležel__ na stole, 

kohout a hejno slepic zobal__ zrní, učitelé a žáci se vrátil__ z výletu, kuřátko a hoousátko se batolil__,tele a 

dvě kůzlata dováděl__, koťata a štěňata vyváděl__ hlouposti, Pavel, Jana a Alena přijel__ na prázdniny, Eva 

a Jarmila nemohl__ přijet. 

 

 

MATEMATIKA   

VÝPOČET ZÁKLADU – slovní úlohy (přes 1 %) 
 
Zápis do školního sešitu: 

Kabát zlevnil o 20 % a byl potom za 3 200 Kč. Kolik korun stál před zlevněním? 

Řekneš si: Kabát byl zlevněn o 20 %. Proto nyní stojí pouze 80 % původní ceny. 

  80 % _____ 3 200 Kč 
100 % _____ x Kč 
 
     1 % _____ 3 200 : 80 = 40 Kč 
           x = 40 . 100  

x = 4 000 Kč 
Původní cena kabátu byla 4 000 Kč. 

 
 
 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/360


Vypracuj do školního sešitu: 
1. Sportovní soutěže se zúčastnilo 60 % chlapců a 80 dívek. Kolik soutěžilo celkem dětí?  
2. Šaty byly zlevněny o 15 % a po zlevnění stály 2 125 Kč. Kolik stály před zlevněním. 
3. Kniha stála po 20% zlevnění 200 Kč. Kolik stála před slevou? 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

 Well, hope you are well and follow my instruction fully – it means every day:) 

 

  For relax, please click on this link a fill out the empty space (it's very nice song by Ed Sheeran ) 

What to say, perhaps, enjoy it!!  and guys, dont forget to click on FINISH button and check your answers 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Listening/Listen_a

nd_fill_in_-_Ed_Sheeran_-_Beyonc%C3%A9_jr16149qj 

 

Translate into you grammar: 

 

1.Včera jsem v kině ztratila mobil. 

2.Před 10 minutami jsem otevřel okno, bylo tu horko. 

3.Včera v noci jsem ti napsal email. 

4.Moje sestra se rozhodla naučit se Aj. 

5.Minulý týden jsme navštívili naši babičku. 

6.Přišel jsi pozdě. Vlak odjel před 5 minutami. 

7.Našli jsme pěkný hotel. 

 

 

 

Listen to the text under name – What are they wearing? (listen to this text several times, please) 

Your task is to choose the right answer – is it true statement or is it false statement? 

 As usual – at the end clickon the FINISH button 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/What_are_

they_wearing_$_op16484ju 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

- tento týden budeme procvičovat němčinu na webových stránkách https://www.liveworksheets.com/ 

- posílám následující odkaz, který si prosím otevřete a pracovní list vyplníte, po dokončení – finish, odešlete pracovní 

list na můj email: otoupalova.perina@seznam.cz  

https://www.liveworksheets.com/tk1970nk 

- nezapomeňte prosím uvést vaše jméno a můj email 

- doufám, že se vám budou pracovní listy líbit 
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FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Vyhledej  heslo  FRANCIE  na  Wikipedie, přečti základní informace (4 odstavce). 
Podívej se na pravý sloupec: prohlédni vlajku a přečti MOTTO  Liberté, Égalité, Fraternité(co to 
znamená?) 
Najdi  v obsahu  7 KULTURA, zvol jedno téma: UMĚNÍ, KUCHYNĚ, MODA,..... 
Napiš o něm pár vět (ČESKY)  :-)  

 

DĚJEPIS 

Ludvík Jagellonský - uč. str. 86 

 

 

 

 


