
Učivo 15.6.-19.6. 

 

Zdravím všechny sedmáky. 

Tak si nejprve zkontrolujeme správnost vypočítaných zadaných příkladů: 

 

PS str 205 

 
 

 
 



 
 

PS str 207/13 

 
A teď učebnice str. 73/ 

 

4)  a)  100 %................ 18 ha                 PÚ                b) 18 – 2,7 = 15,3 ha 

              15 % ……....... x ha 

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

                            x = 
100

15.18
= 2,7 ha + odpovědi 



5)      a) 100 % …………….. 80 ha               PÚ b)  80 – 0,4 = 79,6 ha 

                         0,5 % ……………    x ha 

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

                      x = 
100

5,0.80
= 0,4 ha + odpovědi 

 

6)  100 % ………. 5,8 ha 

              12 % ……….. x ha 

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

                     x  = 
100

12.8,5
= 0,696 ha + odpovědi 

 

Test jste jistě všichni odeslali, tady je správné řešení – kontrola úspěšnosti: 

 

1) za 9 dní……………4 brigádníci                           NÚ 

za 6 dní……………x brigádníků 

x  = 
6

9.4
= 6                       6 – 4 = 2 

Je potřeba najmout 2 brigádníky. 

 

2)    12 sklenic …………………. 5 l  nálevu     PÚ 

 21 sklenic ………………… x l nálevu 

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

  x = 
12

21.5
= 8,75 (l)  

Je potřeba 8,75 l nálevu. 

 

A teď pokračujeme dále v procentech a to výpočtem počtu procent: 

 

Pročti si učebnici na str. 79 – řešené příklady 

 

Pusť si video – výpočet počtu procent: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ve2c8WxRuSs  výpočet počtu procent 

 

a do sešitu si zapíšeme: 

 

Výpočet počtu procent 

 

Př: Napsal jsem písemku na 20 bodů z 25 bodů. Jaká byla moje úspěšnost v % ? 

 

 25 bodů …………….. 100 % PÚ 

 20 bodů …………….   x % 

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

     x = 
25

20.100
= 80 ( % )         

  Úspěšnost je 80 %. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ve2c8WxRuSs


Existuje více možných postupů při výpočtu – přechodem přes 1 %, vzorcem.  

Budeme používat trojčlenku – přímou úměrnost. 

 

Př: Bunda byla zlevněna z 3 900 Kč na 2 900 Kč. 

      Kolik % byla sleva? 

 

 3 900 – 2 900 = 1 000 (Kč)…… sleva 

 

   3 900 Kč ………………. 100 % PÚ 

 1 000 Kč ………………   x % 

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

  x   = 
3900

1000.100
= 25,6…..   zaokrouhlíme na 26 ( %) 

Sleva byla asi 26 %. 

 

|Př: Letenka byla zdražena ze 4 500 Kč na 4 950 Kč. O kolik % byla zdražena? 

 

 Zdražena o …… 4 950 – 4 500 = 450 (Kč) 

 

 4 500 Kč …………… 100 %  PÚ 

 450 Kč ……………… x % 

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

                   x   = 
4500

450.100
= 10 ( % ) 

 Letenka byla zdražena o 10 %. 

 

Tak a teď si vyřešíte do sešitu : 

 

Učebnice str. 78 / cvičení 1, 2, 3, 4, 5, 6                  

                Str. 79 – kruhové diagramy 1, 2, 3 

PS str. 213/ 1, 2 

     str.214 / celá 

     str. 215/9,10 

 

Pro tento týden je to vše, na příště – tedy na poslední týden si necháme výpočet základu. 

 

Tak vše zvládněte a nezapomeňte nahlásit splnění zadané práce !!! 

Mějte se pěkně 

                            Marcela Macečková a Eva Skříčková 

 

 

 

 

7. AB – AJ – Skp. Paní učitelky Šteindlové 

Úkoly na další týden 15. 6. – 19.  6. 

Zdravím vás  Zdárně jsme se dobrali konce a toto je pravděpodobně poslední várka úkolů, 

zbytek doděláme příští rok  Budeme pokračovat v 6. Lekci. Nejprve si zkontroluj cvičení 

z minulého týdne pracovní sešit str. 56 + 57: 

 



 
Učebnice str. 72 + 73 – přečíst + přeložit text + poskládat + cv. 2/ str. 73 – doplň správně věty 

Pracovní sešit str. 58 + 59 - celé 

Uč se slovíčka 6 A, B, C 

 

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

 

Z minula zůstává: 

-dodělat postupně zpětně všechna chybějící cvičení v rámci opakování  

- 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
http://www.oup.com/elt/project


PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK UČIVO OD 15.6.-19.6. 

Zdravím všechny žáky 7. ročníku a také rodiče. Tento týden bude poslední, 

kdy zasílám nové učivo. Ač nám ještě nějaké zbývá dobrat (ale není ho 

mnoho), necháme si ho do ročníku osmého. Proto, prosím, 

NEVYHAZUJTE SEŠITY ANI PRACOVNÍ SEŠITY, budeme s nimi ještě 

pokračovat v září.  

Chci poděkovat vám všem, kteří jste se pravidelně ohlašovali, že máte úkoly 

splněné, rodičům, za jejich trpělivost a kontrolu při vypracování zadaných 

úkolů. Vím, že tento školní rok nebyl snadný pro nikoho, ale věřím, že jste 

zadávané učivo a úkoly úspěšně zvládli, za což všem patří veliká 

pochvala. Jelikož se pravděpodobně již ve škole všichni nesetkáme, přeji 

vám, milí žáci, milí rodiče, krásné prázdniny plné sluníčka, odpočinku a 

těšení se na další školní rok, když tento byl, bohužel, tak krátký a 

v některých situacích i trpký. Mějte se pěkně a děkuji za veškerou 

spolupráci s vámi.  

                                                         paní učitelka z přírodopisu Zuzana 

Zatloukalová 

Tak jdeme na učivo poslední, jak jsem napsala. Bude to jen přehled. 

Nejprve si zkontrolujte úkoly zadané v minulém týdnu v PS. 
 



 



 
Poslední, co si tento rok zapíšete do sešitu bude následující přehled. 



KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY 

Jednoděložné – zárodek semene s jednou dělohou, svazčité kořeny, svazky 

roztroušené, nevětvená rovnoběžná žilnatina v listech, květ sestaven podle čísla 

3 nebo jeho násobků 

Dvouděložné – zárodek semene s dvěma dělohami, hlavní kořen s postranními, 

svazky cévní v kruhu, žilnatina v listech větvená, květ sestaven podle čísla 4 

nebo 5 a jejich násobků 

čeledi dvouděložných rostlin:                          čeledi jednoděložných rostlin: 
Pryskyřníkovité                                                   Liliovité 

Hvězdnicovité                                 Lipnicovité 

Růžovité      Vstavačovité 

Brukvovité 

Bobovité 

Miříkovité 

Lilkovité 

Pro tento školní rok máte hotovo. Mějte se moc hezky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzika 7. A, 15. – 19. 6. – vztlaková síla v atmosféře, přetlak, podtlak. 

  
Výpočty si necháme až do školy. Nakonec to bude až v září. Na toto 

období opakování nám zůstane poslední látka – šíření světla.  

Vypiš, vyplň všechna cvičení na poslední letošní téma v pracovním sešitu, 

strana 45 – 46, pomáhat si můžeš interaktivní verzí. 

Domácí úkol: zašli tajenku ze cvičení 6 na straně 46 do 18. 6. 2020 na 

školní email pridal@1zsspk.cz, nezapomeň se podepsat. 

Přeji pohodu, klid, zdravíčko a pěkné prázdniny.   

 

Ing. Vladimír Přidal 

 

 

 

 

 

mailto:pridal@1zsspk.cz


Učivo AJ Kašíková 15/6 - 19/6 

 

Ahoj, 

posílám následující učivo: 

1) nauč se slovíčka z lekce 5D- viz PS 83/kids 

2)přečti si článek v uč. str. 62 

3) 63/2a-dej věty do správného pořadí a napiš je do sešitu 

4) PS 50/1 doplň slova do textu 

5)PS 50/2 - dej slova do správného pořadí 

6) PS 50/3 - doplň dialogy z vět ve cvič. 50/2 

 

Klíč k minulé práci: 

PS 48/3-gum, packet, tray, packaging, cup, can, box, bag, wrapper, tissue, top 

48/3b-sweep wrapper, cardboard box, drinks can, plastic bag, crisp packet, 49/4-

2f, 3a, 4c, 5g, 6b, 7d 

 

Pošli po splnění úkolů opět zprávu 

 

Měj se hezky 

Šárka Kašíková 

 

 
 

ČESKÝ JAZYK  

 

Materiály na další týden (předesílám, že žáci, kteří se zúčastní prezenčních 

konzultací, nemusí vypracovávat úlohy do českého jazyka, neboť tyto tvoří 

náplň našich setkání) budou ke stažení po konzultaci z českého jazyka, poslední 

tedy ve středu17. 6. na Teams.  

Protože někteří z vás nemáte splněné všechny předchozí úkoly, věnujte se jejich 

dokončení. Nezapomeňte poslat/nahrát čtenářský list. 

Pro konzultace jsem pro vás vždy na capek@1zsspk.cz.  

 

MĚJTE SE HEZKY.  

 

E. Čápek 

 

 

 

 

 

 

 



ZEMĚPIS    

 
 

 

Všechny vás moc zdravím. Chtěla bych poděkovat 

všem, kteří mi poslali odpovědi na otázky z minulého 

týdne, kdo mi ještě neposlal, napravte to tento týden. 

Nové učivo již nezadávám, pouze si opakujte.  

Nevím, zda se ještě potkáme a proto vám popřeji krásné 

prožití prázdnin a v září se na vás budu těšit. 

  

Michaela Jarmarová   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


