
Učivo 7. A  - 14. – 17. 4. 

 

 

ČJ -14. - 17. 4. 

Zdravím vás všechny, 

Díky (ne všem) za vypracované úkoly, pokud vám nepůjde nějaký soubor nebo 

fotka nahrát, pošlete mi je e-mailem – ten je důležitý, protože vám přes něj pošlu 

přihlašovací údaje (ve středu 15.4.) na MS Teams, kde budete pracovat 

podobně, ale efektivněji, však uvidíte. Proto vám teď nedávám úkoly do českého 

jazyka, až ve čtvrtek. Sledujte tedy svůj mail.  

Eduard Čápek  

7. AB – AJ – Skp. Paní učitelky Šteindlové 

Úkoly na další týden 13.4. – 17.4. 

Moje milá skupinko, minulý týden jsem si neuvědomila, že jsou Velikonoce a „prázdniny“ a 

poslala jsem vám úkoly pokrývající celý týden. Proto vám teď ulehčím, ať máte možnost 

vydechnout  Jediné, co po vás budu tento týden chtít, je vyplnit test na 4. Lekci. Pozorně si 

přečti zadání. Kdybys něčemu nerozuměl, neváhej mě kontaktovat. Test mi pošli vyplněný do 

konce týdne na e-mail: steindlova@1zsspk.cz 

Test buď vytiskni, vyplň, vyfoť a pošli. Pokud nemáš tiskárnu, můžeš psát odpovědi rovnou 

do e-mailu nebo do wordu. Stačí napsat: cvičení 1: 1 B (nebo doplníš slovo atd). 

Good luck and happy Easter ;-) 

https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4&t=19s 

 

Z minula zůstává: 

-dodělat postupně zpětně všechna chybějící cvičení v rámci opakování  

- učit se a opakovat slovíčka ze 4. lekce (4 A, B, C, D) 

- 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  

 

 

mailto:steindlova@1zsspk.cz
https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4&t=19s
http://www.oup.com/elt/project


 

 

Učivo 7.a Aj Kašíková 14.-17.4. 

 

 

Opakování přítomného času průběhového 

1) zopakovat čas - viz prac. seš. str.72/0.5 - 0.8 

2) prac. seš. 78/4.4.- zápis do sešitu 

3) uč. str. 51/5a - napiš do sešitu věty v přít. čase průběhovém, co bude Alec dělat příští týden 

4) prac. sešit 41/3 - co bude Tara dělat  

5) prac. seš. 41/5 - co ty budeš dělat (nemusí být pravda) 

6) prac. seš. 43/5 -přít. č. prûb. 

7) prac. s. 43/ I can.... cvičení 4- přít. čas průb. 

 

Potom mi zase potvrď na e-mail, že máš splněno. 

 

 

 

Přírodopis  

14.-17.4. opakování učiva. 

 

 

Zeměpis    14.-17.4. 

 

Ahojte všichni, na tento týden toho máte opravdu malinko. Stále se mi někteří z vás neozvali, 

což mě velmi mrzí a doufám, že to hned napravíte! 

Vypracujte do sešitu opakování z učebnice na straně 29, ofocené mi pošlete na 

mail  jarmarova@1zsspk.cz  nebo messenger do 19.4.  Hezké dny a budu se brzy těšit na 

viděnou.  

 

 

Fyzika 7. A – vztlaková síla, Archimedův zákon 



Většina z vás již pracuje velice dobře na dálku, s ostatníma si to vyřídím ve škole.  

V pracovním sešitu vyplň na straně 36 – 37 cvičení 1, 2, 3 a 4.  

Tajenka ze cvičení 4 je úkol pro tento povelikonoční týden, zašli mi ji na email.  

Odpovědi mi zašlete na školní email, nezapomeňte se podepsat. (pridal@1zsspk.cz)  

S přáním pevného zdraví a pohody při učení se loučí váš učitel fyziky.  

Ing. Vladimír Přid 

 

 

Pokyny 7. A Dějepis 

Plán 13.4. – 17.4. 

Prvně bych chtěl poděkovat všem rodičům a žákům, kteří zodpovědně plní a zasílají zpět ke kontrole 

zadanou práci. Nebo se mnou alespoň komunikují přes mail. Chtěl bych zároveň poprosit ty, od kterých 

nemám žádné zprávy, aby mi zaslali práci z předcházejících týdnů. Pokyny z minulých týdnů jsou 

dostupné na Google disku – odkaz níže. 

 Nová látka – Gotická kultura 

o Vše je v prezentaci s názvem „Vrcholný středověk – Gotická kultura 

 Snímky v prezentaci 1–11 

 Ta je dostupná k nahlédnutí na odkazu na Google disk: 

 https://drive.google.com/open?id=1d8qT_rWWzKc3XibyQgOLpR74jp

R3aWE- 

 Psát do sešitu vždy to, co je barevně, nikoliv otázky (žáci znají) 

o Jedná se o učivo na stranách v učebnici 71–74 

o V rámci opakování a probírání nové látky přikládám pracovní list k vyplnění 

 Prosím o zaslání vyplněného na mail (stačí mi pouze do dokumentu ve 

wordu napsat čísla otázek a odpovědi 

 K vyplnění využijte strany v učebnici 51–56 

 Tyto pracovní listy budou také ke stažení na „Google disku“ ve složce 

„Pracovní listy“ a bude u nich datum týdne, pro který jsou určeny 

https://drive.google.com/open?id=1d8qT_rWWzKc3XibyQgOLpR74jpR3aWE-
https://drive.google.com/open?id=1d8qT_rWWzKc3XibyQgOLpR74jpR3aWE-


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

 

 

Učivo M 14.4. – 17.4. 

 

Ahoj všichni, tak jak jste zvládli poměr ? Určitě to šlo dobře, nemám pravdu? 

 

Nejprve výsledky zadaných příkladů ke zkontrolování: 

 

mailto:burysek@1zsspk.cz


 

 

 

Uveď následující poměry do základního tvaru: 

630 : 140 = 9:2  1,2 : 2 = 12:20=3:5           

1,6 : 8 = 16:80=2:10=1:5 15 : 50 =3:10    
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+ příklady z učebnice str.46 :                    str 47 : 

1) 1:20     1) 5:2  3) 2:3 000 

2:5      7:5   2:100 000 

15:1      5:3 

2:3      1:2 

2) 4:1     2) 1:6 

4:5      3:10 

2:1      1:2 

5:6      6:5 
 

 

 



K daným poměrům napiš poměry převrácené: 

15 : 28  28:15   0,2 : 1,3 1,3:0,2 

65 : 48  48:65   25 : 4,5 4,5:25 

9 : 7  7:9   3.6 : 0,25 0,25:3,6 
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Napiš postupné poměry v základním tvaru: 

60 : 30 : 10 = 6:3:1  60 : 75 : 45 =4:5:3 

40 : 60 : 80 = 2:3:4  2,1 : 0,7 : 3,5 =3:1:5 

90 : 36 : 54 = 5:2:3  
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Spočítej do sešitu příklady z učebnice str.50 – př. 1-4 označené opakování 

1) 1:1000  2) 1:5  3) a) 9:8   4) a) 1:2 

1:4   4:1   b) 8:17       b) 1:4 

1:100   9:13   c) 8:9 

1:25   15:1   d) poměry a) a c) 
 

Pokud jste někde měli chybu, zkuste znovu spočítat. 

 

V rámci opakování jsem pro vás nachystala další procvičení zlomků: 

 



     + Zlatý test str. 36 

 

Na zopakování látky minulého týdne – řeš do sešitu: 

 

Učebnice str.48 vpravo nahoře opakování př. 1,2 a 3 (nad zlatým testem) 

                 str.51 –cvičení 1,2 

 

A pokračujeme v nové látce – zapiš do sešitu: 

 

 Dělení celku na části v daném poměru 

 

Př: Rozděl 160 cm látky na šití roušek mezi Marcelu a Evu v poměru 3 : 2.  

     Jak si látku rozdělí? 

 



Postup: Marcela dostane 3 díly   ze 160 cm 

             Eva dostane        2 díly   ze 160 cm 

Celkem dělíme látku na  5 dílů      ( 3+2=5) 

 

Tedy:    160 : 5 = 32 ( cm) ……….to je velikost 1 dílu 

 

Potom dostane : Marcela ……32 . 3 = 96 (cm) 

                            Eva ………..32 . 2 = 64 ( cm) 

Pro kontrolu sečteme                           160  - což je původní rozměr látky 

 

Odpovíme: Marcela dostane 96 cm látky a Eva 64 cm látky. 

 

 

Př: Rozděl částku 672 Kč mezi Adama, Martina a Petra v poměru 4 : 5 : 3.  

      Kolik korun každý z nich dostane? 

 

Adam   4 díly………………………………..56 . 4 = 224 (Kč) 

Martin   5 dílů………………………………..56 . 5 = 280 (Kč) 

Petr   3 díly………………………………..56 . 3 = 168 (Kč) 

Celek dělíme na    12 dílů   ( 4+5+3=12)                pro kontrolu  672 – součet jednotlivých  

           částek 

 

672 : 12 = 56 ( Kč) ……. velikost 1 dílu 

  72 

    0 

 

Dále pokračujeme výpočtem: 

 

Odpovíme: Adam dostane 224 Kč, Martin 280 Kč a Petr 168 Kč. 

 



Pochopili jste ? Tak se pusťte do příkladů z učebnice str. 48, cv. 1,2,3,4,5 ( tady je nutno si nejprve 

převést na minuty),6,7 – vše vypracuj do sešitu – pozor na zápis postupu!!! 

 

Tak to bude tento týden vše, ať se vám dobře a radostně počítá a nezapomeňte nahlásit mailem 

splnění zadané práce!!! 

 

Zdraví    Marcela Macečková a Eva Skříčková 

 


