
Fyzika 7. A, 1. – 5. 6. – atmosféra Země. 

Výpočty si necháme až do školy. Ono to asi nebude až tak dlouho trvat. 

Vypiš, vyplň všechna cvičení na toto téma v pracovním sešitu, strana 43 – 44, 

pomáhat si můžeš interaktivní verzí. 

Domácí úkol: zašli tajenku ze cvičení 5 na straně 44 na školní email 

pridal@1zsspk.cz, nezapomeň se podepsat. 

Přeji pohodu, klid, zdravíčko a brzký návrat do školy.   

Ing. Vladimír Přidal 

 

 

 

 

 

Pokyny 7. A Dějepis 

Plán 1.6. – 5.6. 

Pokyny z minulých týdnů jsou dostupné na Google disku – odkaz níže. 

 Nová látka – Pozdní středověk – Společnost na konci středověku 

o Vše je v prezentaci s názvem „Pozdní středověk – Společnost na 

konci středověku“ 

 Pro tento týden jsou snímky v prezentaci 2–9 

 Ta je dostupná k nahlédnutí na odkazu na Google disk: 

 https://drive.google.com/open?id=1d8qT_rWWzKc3XibyQg

OLpR74jpR3aWE- 

 Psát do sešitu vždy to, co je barevně, nikoliv otázky 

(žáci znají) 

o Jedná se o učivo na stranách v učebnici 90–93 

V případě jakýkoliv nejasností stačí napsat mail na burysek@1zsspk.cz.  

 

mailto:pridal@1zsspk.cz
https://drive.google.com/open?id=1d8qT_rWWzKc3XibyQgOLpR74jpR3aWE-
https://drive.google.com/open?id=1d8qT_rWWzKc3XibyQgOLpR74jpR3aWE-
mailto:burysek@1zsspk.cz


Učivo AJ Kašíková 1.6. - 5.6. 

 
Dobrý den, 
 posílám učivo na tento týden: 
1) nauč se nová slovíčka  - viz PS str. 83/lekce 5C + Rubbish 
2) uč. 60/1 - přečti článek a odpověz na otázky do sešitu 
3) uč. 60/2 - spoj výrazy a napiš výsledek do sešitu 
4) uč. 61/3a - najdi informace v textu a napiš je do sešitu 
5) 61/4a - spoj výrazy s obrázky a napiš výsledek do sešitu 
 
Řešení k minulé práci: PS 47/4 - Have you ever written..., Have you ever sent..., 
Have you ever phoned..., Have you ever had.., Have you ever washed..., Have 
you ever asked... , Have you ever cooked.., 47/5a-Y, Y, N, N, Y, 47/5b-Has Adam 
ever spoken...Yes, he has, Has Adam ever written...Yes, he has, Has A. ever 
visited... No, he hasn´t, Has A. ever read.. No, he hasn´t Has A. ever watched... 
Yes, he has 
 
Nezapomeň poslat zprávu o splnění úkolů. 
Přeji pěkné dny. 

Šárka Kašíková 
 
 
 

Učivo M 1.6-5.6. 

Zdravím zase po týdnu, jako obvykle si překontrolujeme, jestli jste správně 

počítali: 

 

Zlatý test jste si zkontrolovali podle učebnice. 

 

str.61/1   3 čerpadla……………….1,8 hod         NÚ 

     5 čerpadel……………….x hod 

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

               x = 
5

3.8,1
=  

5

4,5
  =  1,08 hod   + odpověď 



 

str.61/2 2 čerpadla…………..17,5 hod      NÚ 

  5 čerpadel……………x hod 

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

  x = 
5

2.5,17
 = 

5

35
    =   7 hodin    + odpověď 

 

str.61/3  a)  40 m2………………2,5 hod  PÚ 

                      100 m2……………….x hod 

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

  x = 
40

100.5,2
= 

40

250
= 6,25 hod + odpověď 

 

   b)  2,5 hod……………..40 m2         PÚ 

  4 hod………………. x m2 

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

  x = 
5,2

4.40
= 

5,2

160
= 64 m2   +  odpověď 

 

 c) za 2,5 hod…………….40 m2 

  za 10 hod…………… 4 . 40 = 160 m2 

      2 pracovníci za 10 hod………2 . 160 = 320 m2 + odpověď 

 

PS 167/7,8 

 



 

 

 

 

PS 168/9,10,11 

 

 



 

 

 

Máme zkontrolováno, zvládli jste? Pokud byl s některým příkladem problém, 

opravte si!!!. 

 

A jdeme na nálož pro tento týden: 

 

Budeme procvičovat poměr a přímou i nepřímou úměrnost – pomocí 

trojčlenky. 

 

Učebnice str. 60 / Zlatý test 

                str. 62 / 1, 2, 3  - počítej ještě 

                str. 62 / 1, 2, 3, 4, 5, 6   



 

     PS str.177/ 1, 2 

      Na opakování již dříve probraného učiva: učebnice str. 60 / sl. 

úlohy 1,2,3 

 

 A ještě dva příklady jako trénink na příští testík : 

 

1) Šestičlenná zednická parta stihla úpravy domu za 16 dní. Za kolik dní 

by vykonali tutéž práci, pokud by byli na celou dobu přidáni ještě dva 

zedníci ? 

 

2) Do tří stejných hrnců se vejde maximálně 15 litrů vody. Kolika litry 

bychom naplnili pět takových hrnců ? 

 

Tak, to je pro tento týden vše, příště vás bude čekat krátký testík na přímou 

a nepřímou úměrnost ( trojčlenku) a pustíme se do procent. 

Mějte se moc pěkně, počítejte, počítejte a nezapomeňte nahlásit splnění 

práce !!! 

 

Zdraví                             Marcela Macečková a Eva Skříčková 

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK – UČIVO OD 1. 6. – 5. 6. 
 

 

 

Milí sedmáci, 

 nastal červen, ale učiva máme ještě dosti, tak popojedeme dále. Tento 

týden nás čekají Nahosemenné rostliny. K zápisu budete potřebovat 

učebnici, protože jsou v něm záměrně vynechaná slova, která správně do 

zápisu doplníte. Pokud uvidíte v zápisu červené tečky………………….., 

značí to, že místo nich přijde vhodné slovo (slova) z textu v učebnici.  

Nejprve kontrola z pracovního sešitu, zda jste pracovali úspěšně. Jdeme na 

to 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis do sešitu: 

SEMENNÉ ROSTLINY (učebnice str. 82) 

-nej………………….. a nej………………………. skupina rostlin 

-zárodek nové rostliny je uložen a chráněn v s………………. 

Dělí se na : a) N……………………………….. 

          b) K……………………………….. 

NAHOSEMENNÉ ROSTLINY 

- semena bez o…………., tvoří se šištice 

- semenné plody – tis, jalovec 

-větrosnubné rostliny 

Dělí se na: a) J……………………… 

         b) J……………………………… 

 

JINANY 
-největší vývoj-druhohory 

-dnes-jediný druh-J…………..  d…………………… (Ginkgo biloba) 

-o…………… strom, dvoulaločné l………….. 

-ve volné přírodě v JV Číně, u nás – parky, zahrady 

Úkol: Najdi na internetu účinky jinanu a zapiš si je. 

 

JEHLIČNANY 

-většina stálozelené dřeviny (keře, stromy) 

-j……………… listy – neopadavé, pouze modřín ano 

- pryskyřičné k……………….. – ochrana před dřevokaznými houbami 

 

Rozmnožování: 
-samčí šištice – tyčinky - pylová zrna 

-samičí šištice - šupiny – 2 vajíčka 

-samičí šištice po dozrání z………………….. – šišky (smrk, borovice) 

                                              z………………… – peckovice nebo bobule (tis, 

jalovec) 

-reakce šupin šišek na vlhkost – vlhko-u……………., sucho-o………………. 

 

Výskyt a význam: 
-mírné až chladné oblasti 

-surovina dřevo – úkol:sami si vypište z učebnice ze str. 83 užití dřeva (5 

užití) 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 



Pokud máte hotovo, přejdeme dále na str. 84,85,86. Do jednoho sloupečku 

si pod sebe si vypíšete zástupce jehličnanů ze str. 84+85 (je jich zde 7), ve 

druhém sloupci budou zástupci okrasných jehličnanů ze str. 86 (14). 

Vypíšete si pouze tučně vytištěné zástupce s rodovým i druhovým jménem. 

Až budete mít hotovo, poslední úkol vás čeká v pracovním sešitě na str. 35 

cv.1, 2, 4. 

 

Zástupci jehličnanů:                                                              Okrasné jehličnany: 

 

Tento týden vše, snad jsem vás moc nezahltila, ale věřím, že jste úkoly 

zvládli „levou zadní“Mějte se pěkně a nezapomeňte!!!I když jsme si 

stanovili termín odevzdání herbáře na 28. 5., jsem hodná a ještě tento týden 

můžete odevzdat. Kdo nesplní, víte, co bude…!!! Z.Z. 

 

 

 

7. AB – AJ – Skp. Paní učitelky Šteindlové 

Úkoly na další týden 1. 6. – 5. 6. 

Zdravím vás  Začneme pomalu 6. Lekci. 

Učebnice str. 68/ cv. 1 – doplň slovíčka do tabulky + přiřaď k obrázkům dole. 

Přečti si a přelož rozhovor v 3a + zkus odhadnout správné slovo 

Pracovní sešit str. 79 – podívej se na tvoření vět should/ shouldn´t (měl by/ 

neměl by) 

Pracovní sešit str. 54 + 55 - celé 

Uč se slovíčka 6 A, 

Procvič si věty online: https://test-english.com/grammar-points/a2/should-

shouldnt/ 

 

Pokud nebudeš něčemu rozumět, kontaktuj mě na steindlova@1zsspk.cz 

 

Z minula zůstává: 

-dodělat postupně zpětně všechna chybějící cvičení v rámci opakování  

https://test-english.com/grammar-points/a2/should-shouldnt/
https://test-english.com/grammar-points/a2/should-shouldnt/
mailto:steindlova@1zsspk.cz


- přihlásit se na stránky Oxfordu a procvičovat (v pracovním sešitě na úvodní 

straně mají heslo a návod, jak se zaregistrovat a přihlásit – heslo skryto pod 

černým pruhem) 

- další možnost procvičování na stránkách: www.oup.com/elt/project  

 

Český jazyk  1. 6. - 5. 6. 

Zdravím všechny a přeji všechno nejlepší k vašemu svátku (Den dětí), blíží se čas, kdy 

se společně s některými setkáme ve školních lavicích (konečně). Proto si doplňte 

všechny úkoly, které vám ještě zbývají dodělat.  

Začali jsme pracovat v aplikaci Microsoft Teams, která je pro naši práci přehlednější. 

Aby se k nám přidali všichni, je důležité přijmout mail, který jsem rozesílal na vaše 

dostupné adresy.  

V mailu je postup přihlášení a další info. Pokud jste mail nedostali, nemáte internet 

nebo máte problém s přihlášením, pište na capek@1zsspk.cz (604722132). Pro ty, 

kteří nemohou pracovat elektronicky, budou úkoly nachystané v kanceláři školy (musí 

mi však napsat e-mail capek@1zsspk.cz nebo zatelefonovat (604722132) a 

domluvit se). Tyto pak po splnění odevzdají do poštovní schránky školy. 

Přehled učiva a úkoly k vypracování budou v sekci zadání, v sekci příspěvky si můžete 

psát (slušně-všechno vidím ) se svými spolužáky, se kterými nemůžete sdílet školní 

lavice. Navštěvujte Team, Outlook a Kalendář alespoň 1 x denně.  

Termín on - line vyučování vám přijde na mail (4. 6. 2020 v 11:00), po přečtení 

zprávy se uloží do kalendáře, odkud se také můžete připojit.  

Pokud nemůžete připojit soubory nebo se nemohou v daném úkolu nahrát, zvolte jiný 

prohlížeč (Google Chrom,  Mozilla Firefox, Opera). Pokud nebude mít někdo z vás 

možnost pracovat na počítači, budu mu úkoly zadávat písemně. Úkoly je povinen 

vyzvednout v kanceláři školy a vypracované vhodit do poštovní schránky školy, která 

je umístěná na budově školy. Pro kontakt pište na mail uvedený výše. 

Za obrazovkou se bude těšit Eduard Čápek :-) 

 

 

 ZEMĚPIS 1.6. - 5.6.  
Všechny vás po týdnu opět zdravím. Minulý týden jsme 

začali téma Sibiř, pro tento týden po vás budu chtít  

http://www.oup.com/elt/project
mailto:capek@1zsspk.cz
mailto:capek@1zsspk.cz


- prohlédněte si prezentaci  

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http:

//dumy.cz/nahled/16414 

  

- vyhotovte si z ní zápis, komu se lépe pracuje s 

učebnicí, najdete učivo na straně 40-41  

 

Ofocené zápisky mi pošlete do pátku na můj mail nebo 

messenger.  

Mějte krásné dny. M. Jarmarová 
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