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MATEMATIKA 

 

Zdravím opět po týdnu. |Tak jak se tento týden dařilo? Věřím, že dobře, pustíme se 

tedy nejprve opět do kontroly zadaného: 

 

Učebnice str. 55 – bystření úsudku ( 7.B - na společné hodině v úterý jsme procházeli) 

 

1) Přímá úměrnost – a,b,d         nepřímá úměrnost – e       žádná úměrnost – c 

2)   

1 kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg 

35 

Kč 

70 

Kč 

105 

Kč 

140 

Kč 

175 

Kč 

210 

Kč 

245 

Kč 

280 

Kč 

315 

Kč 

350 

Kč 

 

3)  

Čas 

(hod) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Židlí 

(ks) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

4) 

 

Čas 

(hod) 

1 0,5 2 2,5 3 4 7 9 10 

Počet 

housek 

60 30 120 150 180 240 420 540 600 

 

Platí: 

Strana čtverce a = 8                         obsah čtverce S1 = 64 

 

Strana čtverce b = 4                          obsah čtverce S2= 16 

 

Musí platit:   a : b = S1 : S2 

                                  8 : 4 = 64 : 16   krátíme oba poměry na základní tvar 

                       2 : 1 ≠ 4 : 1   což jak vidíme se nerovná, proto se nejedná o přímou 

                                                úměrnost 

Strana se dvakrát zmenšila, ale obsah se čtyřikrát zmenšil  ( ne dvakrát) 

 

Str.57 – bystření úsudku 
1) Přímá úměrnost- a,e        nepřímá úměrnost – b,c,d        žádná – f 

2) Ano, třeba: čím starší je člověk, tím je vyšší 

3) Přímá: rychlost auta - ujetá vzdálenost 

ujetá vzdálenost – spotřeba benzínu 

spotřeba benzínu – cena za benzín 

           Nepřímá: rychlost auta – doba jízdy 

 

Dále zkontrolujeme př v PS: 
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Všechny tyto příklady jste mohli počítat pomocí zrychleného výpočtu ( postup rozepsán 

minule, 7.B – vysvětleno v úterý při vysílání), výsledky se musí shodovat 

 

Tento týden vás čeká procvičování: 

 

Učebnice str. 56 – Zlatý test XIV. 

 Znovu si připomeň na str. 61 vpravo nahoře řešení trojčlenky. 

Učebnice str. 61/cv. 1,2 3 

PS str.167/př. 7,8 

     str. 168/ př. 9, 10, 11 

 

Tak, pro tento týden je to všechno, ať se vám daří počítání a nezapomeňte nahlásit 

splnění práce. 

Mějte se pěkně, zdraví 

                                                  Marcela Macečková a Eva Skříčková 
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PŘÍRODOPIS  

Milí sedmáci, v učebnici na str. 80, 81 si přečtěte text – Rozmnožování rostlin, 

pokračování rodu a poté si zapište do sešitu zápis. Jakmile budete mít hotovo, 

v pracovním sešitě si vyplňte str. 34 – Semena a a plody, je to opakování z minulého 

týdne.  

Zápis do sešitu: 

ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN 

 

1. Pohlavní (generativní) 

-pomocí semen – r. semenné 

-dochází ke splynutí samčí pohlavní (spermatické) buňky se samičí pohlavní buňkou 

(vaječnou) = OPLOZENÍ 

ZYGOTA = oplozená samičí pohlavní buňka  

2. Nepohlavní 

-pomocí výtrusů – r. výtrusné 

-zde však dochází ke střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování  

3. Vegetativní 

-vznik nové rostliny z části mateřské rostliny 

A) oddenky 

B) šlahouny 

C) cibule 

D) oddenková hlíza 

E) řízkování  

F) očkování  

    roubování  

 

RŮST A VÝVIN ROSTLIN 

RŮST 
- nevratné zvětšování objemu a hmotnosti rostliny 

Podmínky: 
 světlo 

 teplo 

 voda 

 minerální látky  

VÝVIN (ONTOGENEZE) 

- od vzniku zygoty po zánik rostliny 

- několik týdnů až tisíce let 

Podmínky: 
 vlhkost 

 teplota 

 kyslík 
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4 skupiny rostlin podle délky jejich vývinu 

 JEDNOLETÉ ROSTLINY 

- letničky 

- během jednoho roku vyklíčí, vyrostou, vykvetou, vytvoří plody se semeny a 

odumřou 

 DVOULETÉ ROSTLINY 

- první rok vyklíčí a vytvoří vegetativní orgány (kořen, stonek, list) 

- druhý rok generativní orgány (květ, plod), odumírají  

 VÍCELETÉ ROSTLINY 

- rostlina vyklíčí, několik let roste, po určité době (závisí na podmínkách) kvetou, 

plodí, odumřou  

 VYTRVALÉ ROSTLINY 

- trvalky 

- každým rokem vyrostou, kvetou, plodí  

 

Pro tento týden vše. Přišlo mi pár dotazů, že vám nejde přihlásit se na taktik. 

Posílám opět odkaz a zkuste se přihlásit znovu. Netuším, kde se stala chyba, 

protože žáci ze 7.A přihlášeni na taktiku jsou. Neozývají se mi někteří žáci, že 

mají splněno. Jména psát nebudu, sami si sáhněte do svědomí, jak kdo pracuje a 

zadané práce plní. Nezapomeňte odevzdat herbář, někteří rychlíci už mají 

splněno, za což je velice chválím Veškeré práce zohledním při vysvědčení. Tak 

ať se vám práce daří, mějte se pěkně!:-)Z. Z. 
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/83387/5484c2c594e933a1f4aecc31808927c6 

 

 
Fyzika 7. A, 25. – 29. 5. – atmosférický tlak.  
Vypiš, vyplň všechna cvičení na toto téma v pracovním sešitu, strana 40 – 42, pomáhat si 

můžeš interaktivní verzí. 

Domácí úkol: tento týden nebude, v příštím budou výpočty. 

Přeji štěstíčko a zdravíčko.   

       Ing. Vladimír Přidal 

  

 

 

 

 

 

ZEMĚPIS   25.5. - 29.5. 

 

Zdravím sedmou A. Tento týden začneme nové učivo severní Asie – Sibiř. V učebnici 

zeměpisu si na straně 40-41 přečtěte novou látku. A shlédněte tento krátký dokument. 

https://edu.ceskatelevize.cz/transsibirska-magistrala-5e4421cce173fa6cb524a7e3  

To je pro tento týden všechno, ať se vám daří….    

Krásné a slunečné dny přeje M. Jarmarová 

 

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/83387/5484c2c594e933a1f4aecc31808927c6
https://edu.ceskatelevize.cz/transsibirska-magistrala-5e4421cce173fa6cb524a7e3
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ANGLICKÝ JAZYK – skupina paní učitelky Šteindlové 
Úkoly na další týden 25. 5. – 29. 5. 

 

Zdravím vás  Posílám klíč ke cvičením pro ty, co nebyli na online hodině – pracovní sešit str. 52 – 53 

 

 
 

 
 

Uč se slovíčka 5A, 5 B, 5 C, 5 D 

Posílám opakovací testík, pošli mi ho do konce týdne  

(můžete si ho stáhnout v lepší kvalitě v zadání čj na Teams) 
 

 

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
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Dějepis 
 

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

 Nová látka – Pozdní středověk – Jagellonci 

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

 Pro tento týden jsou snímky v prezentaci 2–11 

 Ta je dostupná k nahlédnutí na odkazu na Google disk: 

 https://drive.google.com/open?id=1d8qT_rWWzKc3XibyQgOLpR74jpR

3aWE- 

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

o Jedná se o učivo na stranách v učebnici 85–86 

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

 

 

Učivo AJ Kašíková 25/5- 29/5 
Dobrý den, 
zasílám další várku učiva, a to:  
1) PS - 78/5.5 - udělej si zápis do sešitu -ever, never 
2) PS - 47/4 - napiš otázky podle Lucy z tabulky v předpřítomném čase s výrazy 
ever a krátké odpovědi napiš podle sebe 
3) PS 47/5a - poslechni CD a zaškrtni správný sloupec-yes, no 
4) PS 47/5b- napiš otázky a odpovědi podle tabulky 5a 
5) PS 47/6 - napiš odpovědi v předpřítomném č.  podle sebe na výrazy v tabulce 
5a 
6) uč. 59/6a - napiš věty do sešitu v předpřítomném čase podle sebe, jaké 
činnosti už jsi dělal, nebo nedělal (podle obrázků)  
7) uč 59/6b- vytvoř do sešitu otázky na obrázky ze cvič. 6a, opět v předpřít. čase 
 
Řešení k minulé práci: uč. 59/3a-Have you, have, Has he, hasn´t, PS 46/3 - Has 
Kate played, Have you eaten, Have James and Flora done, Have you met, Has 
your friend ridden 
 
Po splnění úkolů opět pošli zprávu. Hezké dny. 
Kašíková 
 

https://drive.google.com/open?id=1d8qT_rWWzKc3XibyQgOLpR74jpR3aWE-
https://drive.google.com/open?id=1d8qT_rWWzKc3XibyQgOLpR74jpR3aWE-
mailto:burysek@1zsspk.cz
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 Český jazyk  25. 5. - 29. 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 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 (28. 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 
 

mailto:capek@1zsspk.cz
mailto:capek@1zsspk.cz

