
Zdravím vás všechny! 

Protože jsme měli konzultace z českého jazyka, už vám žádné úkoly neposílám. 

Dodělejte si pracovní listy, které jsme rozpracovali ve škole, zachovejte všechny 

sešity, pracovní sešity a knížky, abychom mohli v září navázat na probírané 

učivo.  

Vysvědčení se bude vydávat ve čtvrtek 25. 6. 2020 v 8:30, informace jsou na 

webových stránkách školy. Věci, které zůstaly v šatně nebo ve skříních třídy, 

ponechám u sebe a v září si je přeberete. Šatnáři pohledají a odevzdají mi v den 

vydání vysvědčení klíče od šatny (popř. kdykoliv v kanceláři školy během 

prázdnin). Rozloučím se s vámi při slavnostním předávání vysvědčení. Kdo se 

nemůže z rozličných důvodů dostavit, bude mít vysvědčení připraveno 

v kanceláři školy v úředních hodinách k vyzvednutí, tomu přeji, aby si užil 

prázdnin, načerpal sílu a energii pro příští školní rok, kdy snad už začneme 

naplno pracovat. 

 

Váš Eduard Čápek 

 
 
 
Dobrý den, 
 zdravím vás všechny už naposledy. V příštím týdnu si projděte látku, kterou 
jsme probírali. Zkontroluj si, zda máš všechno zadané učivo dopsané. Zopakuj si 
hlavně nepravidelná slovesa. K veškeré probrané látce se v září vrátíme. Neztrať 
tedy pracovní sešit, sešit ani učebnici. Chtěla bych také poděkovat všem, kteří 
mi pravidelně posílali vypracované úkoly a  zapojili se do on-line hodin. Přeji 
vám pěkné prázdniny. 
Hezké dny,  
Šárka Kašíková 

 

 

 

 

Učivo 22.6. – 26.6. 

 

Zdravím všechny, čeká vás poslední zadání práce v tomto školním roce. 

Tak pojďme na to. 

 

Nejprve opět kontrola spočítaných příkladů: 

 

Učebnice str. 78/ 

1)  50 kg brambor…………….100 %       PÚ 

   5 kg brambor………….    x % 

x  = 
50

5.100
= 10 %      je možno řešit  i úvahou 



2) 32 l ……….. 100 %         PÚ 

16 l …………x% 

  x=
32

16.100
= 50 %   je možno řešit i úvahou 

 

3) 20 % je možno řešit úvahou ( 
30

6
=

5

1
= 0,20 = 20 %) 

4) 75 %     je možno řešit úvahou ( 
20

15
=

4

3
=0,75 = 75 %) 

5) 90 %    je možno řešit úvahou ( 
40000

36000
=

10

9
=0,9 = 90 %) 

6) 40 %   ( 
60

24
= 

10

4
= 0,40 = 40 %) 

Str 79/kruhové diagramy 

1) 265 + 235 = 500 ( žáků celkem) 

       500 žáků ……………… 100 %       PÚ 

       265 dívek …………….. x % 

       ---------------------------------- 

          x =   (100 . 265) :  500 =  53 %                                chlapců: 100 – 53 = 47 % 

Dívek je 53 % a chlapců 47 %. 

 

2) 76 + 124 = 200 zaměstnanců 

        200 zam. ……………… 100 %            PÚ 

          76 žen ………………… x % 

          --------------------------------- 

                  x  =    (100 . 76) : 200  =  38 %             100 – 38 = 62 % mužů 

V závodě pracuje 38% žen a 62% mužů. 

3)      120 žáků ……………….. 100%    PÚ 

              15 žáků…………………. x% 

        --------------------------------- 

                  x  =  
120

15.100
 = 12,5 % 

Rusky…………….12,5% 

Francouzsky…..12,5%                dohromady 100% 

Německy………..25% 



Anglicky………….50% 

 

PS 213 

 

 
 

 

PS 214 



 

 



 
PS 215

 
 

Tak a teď vás ještě čekají poslední příklady na výpočet základu. 

Opět si pusťte video. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tbkonx6Iyjo  výpočet základu 

 

V učebnici si pročtěte řešený příklad na str. 77, a zapište si do sešitu: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tbkonx6Iyjo


Výpočet základu 

 

Př: Ve třídě je 16 chlapců a 36 % děvčat. Kolik je žáků ve třídě ? 

 

Chlapců……100% - 36% = 64% 

 

 64% ……………….16 chlapců         PÚ 

          100% ………………..x žáků 

        ---------------------------------------- 

                   x   = 
64

100.16
 = 25 žáků       Ve třídě je celkem 25 žáků. 

 

 

Př: Sušením se hmotnost masa zmenšila o 15%. Kolik je třeba masa, potřebujeme-li  

      servírovat 5,1 kg ? 

 

 

 

 

 

 85% ……………………. 5,1 kg                     PÚ 

           100% ……………………. x kg 

        ---------------------------------------------- 

            x  = 
85

100.1,5
= 

85

510
= 6  kg               Čerstvého masa je potřeba 6 kg. 

 

Dále si spočítejte př: 

Učebnice str.78/ cvičení černé  1,2,5 

PS str.219/ 1,2,3 

     str. 220/6 

 

Tak a to bude pro tento školní rok vše. Moc chválím všechny, kteří pečlivě a poctivě 

plnili zadané úkoly. 

Dobře si uschovejte přes prázdniny sešit z matematiky, PS a učebnice (ty budete vracet 

až na konci září). Na začátku nového školního roku vše zopakujeme a budu kontrolovat 

zápisy v sešitě za období domácí výuky !!!  

Pro 7.B – vysílání v úterý 23.6. už nebude. 

Užijte si krásné léto, odpočněte a budu se na vás těšit v září. 

Mějte se pěkně 

                                   Marcela Macečková a Eva Skříčková 

                usušené maso                                           15% 

        100% - 15% = 85%                                 odpařená voda              

odpařená voda 


