
                                                Materiály k samostudiu 

Pondělí 23. 3. 2020 

Třída 7.C 

 

ČESKÝ  JAZYK 

prezentace Příslovečné určení 1: opsat slidy:4-9, pak vypracuj cvičení Příslovečné 

určení (materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo:perina1139, ve složce 

7.ročník) 

 

  

MATEMATIKA   

 Dělení celku na části v daném poměru 
Př. Zdeněk a Karel dostali odměnu a rozdělili si ji v poměru 3 : 2. Zdeněk dostal  540 Kč. 
Kolik Kč dostal Karel. Kolik Kč dostali dohromady? 
Z : K = 3 : 2                          (Z…..má 3 díly a to je 540 Kč) 
3 díly…….540 Kč 
1 díl……….540 : 3 = 180 (Kč) 
2 díly……..2 ∙ 180 = 360 (Kč) 
Zk.: celkem Kč……540 + 360 = 900 
        celkem dílů……….3 + 2 = 5 
        1 díl Kč……….……..900 : 5 = 180 
Karel dostane 360 Kč. Dohromady dostali 900 Kč. 
Dále procvičování- PS150/1-3,  150/5, 151/6 155/23 (převést na stejné jednotky – ty 
menší – a zkrátit) 

 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Jurečková: 

Uč. str. 49 – tabulka ve cv. 3a a cv. 3b – vypracovat do sešitu. Dále pracovní list, který najdete na 

mailu ajinajureckova@seznam.cz heslo: Sochanova1139 

Pokud nemáte možnost vytisknout, nevadí,  napište, prosím, správné odpovědi do sešitů 

Němcová:  

PS str. 41/cv. 3,4,5 

 

mailto:ajinajureckova@seznam.cz


 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Práce s textem (Francouzština text 1), přečti článek, s pomocí slovníku přelož, do sešitu opiš 

otázky a odpověz zda je pravdivá (vrai) nebo nepravdivá (faux) (materiály na mailu 

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

RUSKÝ  JAZYK  

1) Ukazovací zájmeno „éti“ = tito, tyto, toto (viz PS – str. 61), PS – 61/20 

2) Osobní zájmena ve 3.pádě j.č. – učebnice str. 49 – přepsat tabulku do škol.sešitu 

3) PS – 62/25, 63/28 - křížovka 

NĚMECKÝ  JAZYK 

vytvořit hada s podstatnými jmény, které známe, vyhledávání slov ve velkém hadovi, jak jsme 

zvyklí z učebnice 

 

DĚJEPIS 

prezentace na mailu (dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139) 

Lucemburkové, opsat slidy: 4-6 

 

FYZIKA 

Do sešitu odpověz na otázku 8. a 10. a vypočítej příklady 10. A 11. na str. 122 

 

 


