
7. A (úterý 28. 4. 2020) 

 

MATEMATIKA 

Výpočet procentové části 
Zopakuj si podle ŠS z minulé hodiny 
Do ŠS: 
Procentová část, která odpovídá počtu % většímu než 100, je větší než základ 
120% z 900 je 1,20*900=1080  (protože 120%=120/100=1,20) 
200% ze 45 je 2,00*45=90 
125% z 60 je 1,25*60=75 
500% z 6,1 je 5,00*6,1=30,5 
PS 205/2 b,c,d 
PS 206/7 
 

ČESKÝ JAZYK (LITERATURA)  

I. kontrola PL ze dne 21. 4. 



 

 

II. nové zadání 



1. Pracovní list – vytisknout, vyplnit, nalepit do sešitu. Kdo nemá možnost list 

vytisknout, odpoví na otázky písemně. 

 



 

 

2. Zapsat do sešitu 

Vrcholné období středověké české literatury – 2. polovina 14. století  
 

- doba Karla IV. = doba největšího rozkvětu českého státu (jádro světové říše) 

- vznik pražského arcibiskupství r. 1344 (Arnošt z Pardubic) 

- založení pražské univerzity r. 1348 

- stavitelské památky (gotika): Karlův most, Nové Město, Karlštejn 

1. Literatura latinská: Karel IV. – Vita Caroli (Život Karlův) = vlastní životopis 

2. Literatura česká (převažovala) 
a) legendy: Život svaté Kateřiny = královská dcera, přijme křesťanství, ve snu se zasnoubí 

s Kristem; později získá ve vědecké rozpravě pro křesťanskou víru 50 pohanských učenců  
pro stálost ve víře je umučena 

b) počátky dramatu: Mastičkář (velikonoční hra) 

c) světská lyrika = milostná píseň Dřěvo sa listem odieva 

d) sociální satira: žákovská (vagantská) poezie Podkoní a žák (spor studenta a panského služebníka 

o to, kdo se má lépe) 

Satira = literární dílo odsuzující výsměchem, ironií (slova v opačném významu) a vtipem záporné vlastnosti a jevy 

člověka, společnosti. 

 

3. Pracovní list – vytisknout, vyplnit, nalepit do sešitu. Kdo nemá možnost list 

vytisknout, odpoví na otázky písemně. 



 



 

 

 



DĚJEPIS 

Dějepis  prezentace Gotika, opsat a naučit  slidy 4-6, pak cvičení spoj pojmy, piš do sešitu 

zezadu, k číslu napiš správné písmeno (veškeré materiály na mailu 

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

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Pracovní list test povolání, pracuj se slovníkem, přelož si jednotlivé otázky a odpovídej na ně 

ano- ne, pak si spočítej body a přelož si výsledek. (veškeré materiály na mailu 

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

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

Učebnice strana 14, cv. 27. Zde budete tvořit dvojice slov. Co k sobě patří? 

Příklad: der Sportanzug - der Jogginganzug. Toto cvičení napište do sešitu. 

Učebnice strana 15, cv. 28 - ústně. Zkuste se ptát a zároveň i odpovídat jako máte uvedeno v 

příkladech. 

Učebnice strana 17 - Leseecke, Sebastian Vettel 

Přečtěte se celý text, nejlépe nahlas, dbejte na výslovnost a pak odpovězte na otázky pod 

textem. Odpovědi napište do sešitu. Naučte se také slovní zásobu (pod čarou) a slovíčka si 

napište do školního sešitu. 

 

 

RUSKÝ JAZYK 

11.lekce – procvičování 

 

I. Procvičování vazby: „pochóž/ pochóža“ (podobný/podobná) 

Přeložte věty: 

 

1) Sestra je podobná otci. 

2) Bratr je podobný matce. 

3) Káťa je podobná babičce. 

4) Otec je podobný dědečkovi. 

5) Komu jsi podobný? 

 

      Překlad oskenujte nebo vyfoťte a pošlete na email: machova.perina@seznam.cz 

 

II. Pracovní sešit – 78/28 – dopište zakončení přídavných jmen, trénujte čtení vět nahlas 
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