
Český jazyk  18. 5. - 22. 5. 

Zdravím všechny, 

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 napsat e-mail nebo zatelefonovat 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 (21.5. 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 bude Eduard Čápek :-) 

 

 

 

 

 

 

PŘÍRODOPIS – 7. ROČNÍK – UČIVO OD 18.5.-24.5. 

Ahojte všem, po týdnu se opět hlásím s novým učivem pro vás. Nejprve si 

zkontrolujte úkoly z pracovního sešitu, které jste si měli dodělat, pokud jste 

ještě neměli. 

mailto:capek@1zsspk.cz


 



 



 



 



 



 



Pokud máte zkontrolováno, pustíme se do dalšího tématu a tím jsou 

Semena a plody. Budete pracovat s učebnicí na str. 78,79. Než si zapíšete do 

sešitu zápis, přečtěte si nejprve text. 

Zápis do sešitu: 

SEMENA A PLODY 

Plod se vytvoří po oplození z květu: 

Zakresli si: 

 

Plod je tvořen: 

-oplodím: chrání 1 nebo více semen 

-semeny 

Podle oplodí rozlišujeme: 

1)plody dužnaté (jablko, rajče) 

2)plody suché (lusk, oříšek, nažka slunečnice) 

ad 1) plody dužnaté: 

-jedlé i nejedlé (ptačí zob) 

-na povrchu slupka, pod ní dužnina (a v ní různě uspořádaná semena) 

A) malvice – semena v jádřinci (jablko, hruška)  

B) peckovice – semena v pecce (třešeň, švestka, meruňka, vlašský ořech) 

C) bobule – semena volně v rosolovité dužnině (angrešt, borůvka, rybíz) 



ad 2) plody suché: nemají dužninu, nepukavé a pukavé  

-nepukavé: 

A) nažka – slunečnice, žalud, pampeliška 

B) oříšek – líska, lípa 

C) obilka – kukuřice, žito 

- pukavé: semena vypadávají 

D) lusk – hrách, fazol 

E) tobolka – mák, tulipán 

G) šešulka – kokoška pastuší tobolka 

Některé plody vznikají z více květů, např. ananas, maliny = plodenství 

bobulí 

Některé plody z jednoho květu s více semeníky, např. jahoda = souplodí 

nažek 

Rozšiřování semen a plodů: 

Plody a semena mají různá „zařízení“ k rozšiřování – křídla, chmýr, háčky 

1. vodou a větrem 

2. živočichy (trusem, roznosem – mravenci, zahrabáváním – veverka, 

myšice) 

3. samovolně (Netýkavka)  

Úkol: Význam plodů si vypište sami z učebnice ze str. 79. Co se týče 

herbáře-chodí mi na mail dotazy, jak nafotit herbář. Nic nefoťte, 

neposílejte mailem, hotový herbář, prosím, doneste do školy paní sekretářce 

v úřední dny – Po, St, Pá od 8:00 do 12:00hodin. Herbáře mi předá, já 

zkontroluji. Také děkuji těm, kteří mi píší, že mají splněno a posílají mi 

ofocené zápisky. Budou pozitivně zohledněniMějte se pěkně Z.Z. 

 

 



Fyzika 7. A – Archimedův zákon – plyny. 

Nebudu tento týden nic komplikovat, jdeme na horkovzdušné balóny. 

V minulém týdnu jste si skvěle poradili s výpočty u balónů plněných vzácnými plyny a 

většina z vás byla hodnocena jedničkou.  

Pro naši potřebu budeme počítat s následujícími hustotami. 

látka 
Hustota  

kg/m3 

helium 0,179 

vodík 0,089 

vzduch 0ºC  1,290 

vzduch 10ºC  1,247 

vzduch 60ºC  1,060 
 

A jdeme na výpočty. 

Vypočítej gravitační a vztlakovou sílu pro balon plněný horkým vzduchem 60 

ºC o objemu 3 000 m3 ve vzduchu při 10 ºC. Urči, zda stoupá nebo klesá. 

Vypracovaný příklad mi zašli na školní email, nezapomeň se podepsat. (pridal@1zsspk.cz) 

Přeji ☺ a zdravíčko.       Ing. Vladimír Přidal 
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Pokyny 7. A Dějepis 

Plán 18.5. – 22.5. 

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

 Nová látka – Pozdní středověk – Čechy po husitské revoluci 

o Vše je v prezentaci s názvem „Pozdní středověk – husitská revoluce“ 

 Pro tento týden jsou snímky v prezentaci 2–12 

 Ta je dostupná k nahlédnutí na odkazu na Google disk: 

 https://drive.google.com/open?id=1d8qT_rWWzKc3XibyQgOLp

R74jpR3aWE- 

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

znají) 

o Jedná se o učivo na stranách v učebnici 82–84 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 18.5.-22.5. 

 

Zdravím všechny opět po týdnu – tak jak se dařilo počítání? 

Nejprve kontrola řešení testu: 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1d8qT_rWWzKc3XibyQgOLpR74jpR3aWE-
https://drive.google.com/open?id=1d8qT_rWWzKc3XibyQgOLpR74jpR3aWE-
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Bodové hodnocení, které jste obdrželi by odpovídalo známkám následovně: 

34 – 30 bodů = 1  7 – 0 bodů = 5 



29 – 23 bodů = 2 

22 – 14 bodů = 3 

13 – 8 bodů = 4 

Teď zkontrolujeme příklady z PS: 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

Výsledky Zl.testu už dávno víte, kde najdete – učebnice str.85 

 

A pokračujeme dalším novým učivem: 

 

Přímá a nepřímá úměrnost 

 

Přečti si pozorně v učebnici str. 54 – př.1 – přímá úměrnost a potom si pusť video 

https://www.televizeseznam.cz/video/vyuka-matiky/lekce-matematiky-5-trojclenka-64049891 

 

Tady jste viděli, jak si uděláme zápis a jaký je postup při řešení. Teď si to zapíšeme. 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/vyuka-matiky/lekce-matematiky-5-trojclenka-64049891


Přímá úměrnost 

 

Př: Kolik zaplatíme za 7 jablek, stojí-li 3 jablíčka 15 Kč? 

 

             3 jablka………………….15 Kč            PÚ – rozhodneme, že se jedná o přímou 

             7 jablek………………….. x Kč                     úměrnost 

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

Zapíšeme výpočet ve směru šipek následovně: 

              
15

x
 = 

3

7
      podle křížového pravidla (ve videu) platí:   3 . x = 15 . 7 

                                                                                                       3 . x = 105 

                                                                                                            x = 105 : 3 

                                                                                                            x = 35 ( Kč) 

    7 jablek stojí 35 Kč. 

 

V přímé úměrnosti platí: kolikrát se zvětší ( zmenší) jedna veličina,  

                                            tolikrát se zvětší ( zmenší) i druhá veličina. 

 

Př.  kolikrát se zvýší počet ujetých kilometrů, tolikrát se zvýší spotřeba benzínu 

       kolikrát se zvětší počet králíků, tolikrát se zvětší množství krmiva 

       zvětší-li se doba výroby, zvýší se také počet vyrobených výrobků 

 

Do zápisu píšeme po stranách šipky stejným směrem - nahoru, začínáme vždy od x  !!! 

 

Podívej se v učebnici str.55 na bystření úsudku – vypracuj si do sešitu. 

 

Př: Za 2,5 kg banánů zaplatíme 70 Kč, kolik Kč bude stát 10 kg banánů? 



 

                2,5 kg banánů…………………70 Kč                 PÚ 

                10 Kg banánů………………….x Kč 

                                                                                                                                   4 

                 
70

x
 = 

5,2

10
     potom    2,5 . x = 70 . 10       rychlejší způsob: x = 

5,2

10.70
 =70 . 4=280 

                                                     2,5 . x = 700                                                       1 

                                                             x = 700 : 2,5 

                                                             x = 280 (Kč) 

 

Vysvětlení rychlejšího způsobu: 

 

Napíšeme x =  a dále ve směru šipek první dvě veličiny vynásobíme ( 70 . 10 ) a to celé 

dělíme poslední veličinou ( 
5,2

10.70
) 

 

 Tedy:    x = 
5,2

10.70
 ( po krácení )  = 70 . 4 = 280 ( Kč) 

 

Nepřímá úměrnost 

 

Př.V dílně by tři dělníci vyrobili 960 součástek za 48 hodin. Za jak dlouho by stejný počet 

     součástek vyrobilo 8 dělníků? 

 

                    3 dělníci ……………………… za 48 hodin           NÚ – rozhodneme, že se jedná  

                    8 dělníků……………………… za x hodin                         o nepřímou úměrnost 

      A rychlejším výpočtem zapíšeme ve směru šipek: 

                            6 



                      x = 
8

3.48
= 6 . 3 = 18 (hodin) 

                             1 

 8 dělníků vyrobí stejný počet součástek za 18 hodin. 

 

V nepřímé úměrnosti platí: kolikrát se zvětší ( zmenší ) jedna veličina,  

                                                tolikrát se  zmenší ( zvětší )  i druhá veličina. 

 

(více dělníků vyrobí stejný počet součástek za kratší dobu) 

 

 

Do zápisu píšeme po stranách šipky opačným směrem -  začínáme vždy od x  směrem 

nahoru, na opačné straně zápisu směrem dolů !!! 

 

Na str. 57 se podívej na bystření úsudku 

 

Do  PS vypracuj příklady str.166/ př. 1,2,3,4 

                                               167/5, 6 

 

Pochopili? Věřím, že ano. Na stránkách televizeseznam,cz si můžete dohledat výuka 

matematiky a pustit si  další videa k přímé a nepřímé úměrnosti. 

 

Tak úspěšné počítání a nezapomeňte nahlásit splnění práce. 

Zdraví  

                               Marcela Macečková a Eva Skříčková 

 

 

 



Učivo 18/5-22/5 AJ Kašíková 
Dobrý den,  
posílám další práci. 
1) uč. str. 59/3a - doplň do sešitu  otázky i odpovědi podle textu ze str. 58 
2) PS - 78/5.3,5.4-napiš zápis do sešitu, jak se tvoří otázky a odpovědi 
3) PS 46/3- vytvoř otázky z daných slov 
 
Řešení k minulé práci: 
uč. 59/2-1) Sue, flown 2) Sue, played 3)Alec, won 4) Sue, climbed 5) Alec, 
travelled, 6) Sue, played, 7) Alec, visited 8)Alec, fallen 
PS 46/2-A spaceship has/hasn´t landed. We´ve seen /We haven´t seen it. I´ve /I 
haven´t used it. Our class has/ hasn´t visited it. My friends have/haven´t flown 
in a helicopter. 
 
Po splnění úkolů pošli zprávu. Mějte se hezky. Kašíková 
 
 
 

ZEMĚPIS   18.5. - 22.5. 

 

Všechny Vás po týdnu opět zdravím a děkuji za odpovědi k opakování východní 

Asie, moc chválím ty, kteří úkoly plní v termínu, snaží se a pracují. Kdo mi ještě 

neposlal, obratem prosím napravte…..  

Tento týden budeme pokračovat v novém učivu - centrální Asie. Prohlédněte si 

prezentaci a vyhotovte   krátký zápis - 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/87272 

Přečtěte si učivo v učebnici na straně 38,39 a potvrďte mi na můj mail nebo 

messenger.  

Mějte krásné dny. M. Jarmarová   

 

 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/87272


7. AB – AJ – Skp. Paní učitelky Šteindlové 

 

Úkoly na další týden 18. 5. – 22. 5. 

Zdravím vás  Posílám klíč ke cvičením pro ty, co nebyli na online hodině – 

pracovní sešit str. 50 - 51 

 

 

Uč se slovíčka 5A, 5 B, 5 C, 5 D 

Učebnice strana 66 – celá 

Pracovní sešit str. 52 - 53 – celé 



Vyzkoušej si cvičení na tvoření předpřítomného času zde: 

https://www.montsemorales.com/gramatica/PresPerf1.htm 

 

 

Procvičování na nepravidelná slovesa: https://www.perfect-english-grammar.com/irregular-

verbs-exercise-1.html 

Vše si procvič, příště pošlu testík  

Pokud budeš chtít něco zkontrolovat nebo probrat, kontaktuj mě na steindlova@1zsspk.cz 

See you on Tuesday  

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  
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