
Český jazyk  27. - 30.4. 

Opět 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 nebo máte problém 

s přihlášením, pište na capek@1zsspk.cz (604722132).  

Přehled učiva bude v sekci soubory, úkoly k vypracování 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 (7.5. 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. 

Na Outlook Office 365 (ještě ji připojím k zadání) dostanete informace a přihlášku k výběru 2. 

cizího jazyka a pošlete mailem paní zástupkyni Macečkové do středy 6. 5. 2020. Nezapomeňte! 

Tuto máte i zde, pokud se někdo ještě nepřihlásil (viz. níže). 

 

Za obrazovkou bude Eduard Čápek :-) 
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 V Teamsu jste měli přihlášku pro výběr 2. cizího jazyka (termín 6. 5.), kdo tak již učinil, 

berte tuto informaci jako informativní, je určena pro ty, kdo ji v zadání např. přehlédli 

atp.  

 

 

 

Milí rodiče a žáci 7.ročníku. 

Na další dva školní roky je potřeba si vybrat druhý cizí jazyk. 

Prosím o vyplnění příjmení, jména a třídy v následující přihlášce, podpis rodičů (stačí napsat na 
počítači), podtržení ( nebo zvýraznění jinou barvou) vybraného jazyka. 

Takto vyplněnou přihlášku odešlete prosím mailem na adresu maceckova@1zsspk.cz 

nejpozději do středy 6.5.2020 

Děkuji za spolupráci 

Marcela Macečková 

zástupce ředitele 

 

Výběr druhého cizího jazyka na školní rok 2020/2021– 8.ročník 

Od příštího roku je pro žáky 8.ročníku druhý cizí jazyk předmětem povinným. 

Zakroužkujte prosím, který cizí jazyk si vyberete. 

Jméno:………………………………………… Třída:………………………….. 

Podpis rodičů:………………………… 

Nabídka: ruský jazyk německý jazyk 

V devátém ročníku budou žáci závazně ve výuce tohoto jazyka pokračovat !!! 

 

 

 

 

maceckova@1zsspk.cz


7. AB – AJ – Skp. Paní učitelky Šteindlové 

Úkoly na další týden 4. 5. – 8. 5. 

Zdravím vás  Vy co jste nebyli na online hodině, posílám ke zkontrolování cvičení z minulého 

týdne – pracovní sešit str. 46 - 47 

 

Uč se slovíčka 5A, 5 B, 5 C 

Učebnice strana 60 – přečíst + přeložit text + cv. 2 – spoj 

   Cv. 4/ str. 61 - spoj 

Pracovní sešit str. 48 – 49 – celé 

Vyzkoušej si cvičení na tvoření předpřítomného času zde: 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-perfect-sentences 

 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-perfect-sentences


Procvičování na nepravidelná slovesa: https://www.englisch-

hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/fill_in.htm 

 

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  

 

 
 

7.A AJ Kašíková  - 4/5 - 7/5 
 

1)  prac. seš. 45/5 - užij výraz z nabídky v předpřít. čase ( sloveso najdi na obálce pr. seš.  - viz past 
participles a nauč se ho). Zkontroluj si to dle poslechu. 
2) uč. 57/ 4a - doplň věty z textu 56/2 a napiš věty do sešitu 
3) 57/4 e - najdi nepravidelná slovesa v příčestí minulém  - past participles - v textu 56/2 a napiš je 
do sešitu (win-won, be-been...) 
4) prac. sešit 46/1 - napiš slovesa v příčestí minulém - na obálce pr. seš. najdeš pouze slovesa 
nepravidelná, slovesa pravidelná mají koncovku -ed (play-played,..) Nové tvary sloves se nauč. 
 
Řešení k minulému učivu z prac. sešitu: 
44/1 - have, have, has, have, has, has, 44/3-2a, 3e, 4c, 5f, 6b, 44/4-has been, ´ve visited, haven´t 
won, has driven, haven´t seen 
 
Po splnění úkolů pošli e-mail. 

 

 

Fyzika 7. A – Archimedův zákon 

Tento týden nebudu nic komplikovat, většina z vás minulý týden pracovala skvěle a tak si výpočet 

zopakujte.  

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/fill_in.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/fill_in.htm
mailto:steindlova@1zsspk.cz
http://www.oup.com/elt/project


 

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

Přeji sluníčko a zdravíčko.      Ing. Vladimír Přidal 

 

 

 

Matematika 4.5. – 7.5. 

 

Zdravím všechny opět po týdnu. Určitě se vám práce dařila a byli jste úspěšní. 

Nejprve pro vás mám opravu cvičení ze dříve ( vloudila se mi do řešení chybička, omlouvám se, 

prosím opravte si.) 

Oprava řešení str. 48/ 1) 18: 9 a 
18

1
:
9

1
= 

162

9
:
162

18
= 9:18  jsou poměry převrácené 

 

                                   2) 
3

1
:

4

1
= 

12

4
:
12

3
=4:3   a  3:4 jsou poměry převrácené 

A řešení práce z minulého týdne: 

Pečlivě si překontroluj, ať u sebe nemáš chyby!!! 

 

Zvětši čísla v daném poměru: 

 

číslo zvětši v poměru řešení 

49 9 : 7 
49 . 

7

9
= 63 

48 5 : 4 
48 . 

4

5
= 60 
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60 13 : 12 
60 . 

12

13
= 75 

44 5 : 2 
44 . 

2

5
= 110 

15 8 : 3 
15 . 

3

8
= 40 

 

Zmenši dané číslo v poměru: 

 

číslo zmenši v 

poměru 

řešení 

49 3 : 7 
49 . 

7

3
=21 

48 3: 4 
48 . 

4

3
36 

60 5 : 12 
60 . 

12

5
= 25 

44 1 : 2 
44 . 

2

1
=22 

15 2 : 3 
15 . 

3

2
= 10 

 

Změň číslo v daném poměru a urči, zda se jedná o zvětšení nebo zmenšení: 

 

číslo změň v poměru řešení zvětšení/zmenšení 

51 5 : 3 
51 .  

3

5
 = 85 

zvětšení 

36 8 : 12 24 zmenšení 

64 3 : 8 24 zmenšení 

100 7 : 5 140 zvětšení 

144 5 : 12 60 zmenšení 

45 7 : 9 35 zmenšení 

81 5 : 3 135 zvětšení 

16 3 : 8 6 zmenšení 

54 7 : 6 63 zvětšení 

65 2 : 5 26 zmenšení 

75 17 : 15 85 zvětšení 

77 5 : 7 55 zmenšení 

18 9 : 2 81 zvětšení 

 

Tak, máme zkontrolováno a můžeme pokračovat. 

 



Nejprve několik příkladů na opakování: 

Tyto příklady by byly jako zadání 3.ČPP, takže byste je měli zvládnout za 45 minut čistého času!!! 

Doma na to máte času více. 

 

Řeš do sešitu, piš postup výpočtu, u sl. úloh zápis, výpočet, odpověď – tak, jak to běžně děláme! 

1) (30 – 45) : (-2 + 5) =     -12 + (-6 :2) + 20 = 
10 . (-8) + 4 . 1 . (-25) =    (7 - 2) . 8 + (4 - 9) . 5 = 

(-5) . (-2) .(-6) . (-1) . (-5) =    21 : (-7) + 64 : (-8) = 

 

2) Vypočítej a výsledek uveď v základním tvaru nebo ve tvaru smíšeného čísla: 

3

1
-

5

2
. (-

16

15
) + (-

3

8
) = 

12

7
-

3

1
 : 

4

1
 - 

2

3
 = 

1
5

3
 - (0,1 - 

4

3
) : 

8

1
=  

 

3) Kolik žáků 9.tříd je na škole, jestliže se polovina z nich hlásí na střední odborná učiliště 
(SOU), třetina na střední odborné školy (SOŠ) a 13 žáků na gymnázia (G) ? 
 

4) Uprav dané poměry na základní tvar: 
 

a) 27 : 81  b) 0,75 :0,15  c) 
4

3
 : 

8

5
  d) 6:15:9 

 

5) Změň číslo 150 v poměru 2:3, nejdříve zapiš, zda se jedná o zvětšení nebo zmenšení. 
 

6) Rozděl 189 Kč v poměru 3:4. 
 

7) Délky stran trojúhelníku a,b,c  jsou v postupném poměru 6:3:4, jeho obvod je 65 cm. Urči 
délky jeho stran. 
 

 

Tak a pustíme se zase trošku do něčeho nového: 

 

Poměr – mapa, plán, měřítko 

 

S měřítkem zapsaným ve tvaru poměru se setkáváme -     u jakýchkoli map v zeměpise 



- u jakýchkoli stavebních plánů 
 

Pusťte si nejprve toto instruktážní video ( je moc pěkně udělané – jenom si přeskočte úvodní 

reklamy) 

https://www.youtube.com/watch?v=OvCd1XEVxKM#utm_content=organic&utm_term=m%C4%9B

%C5%99%C3%ADtko%20mapy&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=M%C4%

9B%C5%99%C3%ADtko%20pl%C3%A1nu%2C%20mapy%20-%20YouTube 

 

a zapíšeme si do sešitu: 

 

Mapa je zmenšený obraz skutečnosti v určitém poměru – zadaném měřítkem mapy. 

 

Měřítko     1 : 50 000    znamená    1 cm na mapě    odpovídá     50 000 cm ve skutečnosti 

          500 m ve skutečnosti 

         0,5 km ve skutečnosti 

Tři typy úloh, které se při práci s plánem a mapou řeší: 

( přečti si v učebnici str. 52) 

 

1) Určení měřítka plánu a mapy 
Př. : Jaké je měřítko mapy, jestliže skutečná vzdálenost dvou míst 500 m měří na mapě 

        2 cm? 

 

mapa      :    skutečnost 

2 cm       :       500 m                (skutečnou vzdálenost převedeme na cm) 

2 cm       :   50 000 cm ( oba členy poměru vydělíme 2 – krátíme dvěma) 

  1 cm       :   25 000 cm 

 

Měřítko je tedy: 1 : 25 000 

 

2) Určení skutečné vzdálenosti dvou míst 
Př.: Na mapě s měřítkem 1 : 100 000 ( uč. str.53) urči skutečnou vzdálenost obcí Kámen a 

Skuhrov. 

https://www.youtube.com/watch?v=OvCd1XEVxKM#utm_content=organic&utm_term=m%C4%9B%C5%99%C3%ADtko%20mapy&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=M%C4%9B%C5%99%C3%ADtko%20pl%C3%A1nu%2C%20mapy%20-%20YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=OvCd1XEVxKM#utm_content=organic&utm_term=m%C4%9B%C5%99%C3%ADtko%20mapy&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=M%C4%9B%C5%99%C3%ADtko%20pl%C3%A1nu%2C%20mapy%20-%20YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=OvCd1XEVxKM#utm_content=organic&utm_term=m%C4%9B%C5%99%C3%ADtko%20mapy&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=M%C4%9B%C5%99%C3%ADtko%20pl%C3%A1nu%2C%20mapy%20-%20YouTube


 

Změříme si na mapě (str.53) vzdálenost obcí Skuhrov a Kámen (měříme od středu obce)   - 

to je 3 cm 

 

 mapa       :     skutečnost 

Měřítko:             1           :       100 000 

Změřeno             3 cm     :            x                    (oba členy měřítka tedy musíme vynásobit 3) 

                           3 cm     :       300 000 cm 

 

Obce jsou ve skutečnosti vzdálené 300 000 cm = 3 000 m = 3 km. 

 

 

3) Určení délky úsečky zobrazující na mapě skutečnou vzdálenost 
Př.: Měřítko mapy je 1 : 25 000. Nádraží je od pošty vzdáleno 750 m. Jak dlouhou  

       úsečkou bude tato vzdálenost zobrazena na mapě? 

 

Převedeme 750 m  na cm…….750 m = 75 000 cm 

 

                    mapa      :     skutečnost 

měřítko:                       1        :          25 000 

změřeno                       x cm  :    75 000 cm        ( 75 000 : 25 000 = 3, tedy oba členy měřítka  

                                     3 cm  :    75 000 cm                                      vynásobíme 3) 

 

Na mapě je tato vzdálenost zobrazena úsečkou 3 cm dlouhou. 

 

Zkus si spočítat : př. 4b) a 6 z učebnice str.53. 

                            z PS str.173 př.1, 4, 7( změř strany a nejprve spočítej skutečné rozměry 

                                                                  stran pole) 

 

A to bude pro tento opět kratší týden všechno. 

 



Pro 7.B – bylo mi líto, že jsem se s vámi  z důvodů potíží na mém počítači nemohla spojit. Po 

nainstalování google chrome se mi už podařilo spustit zkušební schůzku. Takže doufám, že už to 

v úterý 5.5. opět v 10.00 hodin klapne. Připravte si k ruce papír a něco na psaní. 

 

Ať se vám všem daří, příjemné dny přejí  Marcela Macečková a Eva Skříčková 

 

 

 

 

 

 

Pokyny 7. A Dějepis 

Plán 4.5. – 8.5. 

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

 Nová látka – Pozdní středověk – husitská revoluce 

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

 Pro tento týden jsou snímky v prezentaci 2–6 

 Ta je dostupná k nahlédnutí na odkazu na Google disk: 

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

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

o Jedná se o učivo na stranách v učebnici 78 

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

 

 

 

ZEMĚPIS 7.A 4.5.-7.5. 

Všechny Vás moc zdravím a děkuji za odeslané úkoly, moc chválím ty, kteří se snaží a pracují. 
Tento týden budeme pokračovat v učivu - východní Asie. Přečtěte si v učebnici na straně 35,36 

o Japonsku a udělejte si jednoduchý zápis, který mi pošlete na můj mail, nebo messenger. 

Mějte se moc hezky. M. Jarmarová 

 

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


 

PŘÍRODOPIS – 7. ROČNÍK – UČIVO OD 27. 4. – 3. 5. 

(Jsem vám  zapomněl nakopírovat do souboru, tak máte tento týden dvojitou dávku. ) Eduard 

Čápek 

Úkol: Jediný úkol, který budete tento týden mít je zodpovědět písemně na papír nebo do sešitu 

následující otázky. Jedná se o opakování, abyste si učivo více upevnili. Pokud budete psát 

odpovědi na papír, do sešitu si ho vlepte. Pokud máte možnost, otázky si vytiskněte a odpovědi 

pište pod ně. 

OPAKOVÁNÍ – BOTANIKA 

1. Jaké znáš 4 vědní obory botaniky a čím se zabývají? 
2. Jak se jmenuje švédský přírodovědec, který popsal rostliny rodovými a druhovými jmény? 
3. Jak se nazývají skupiny buněk, které se liší tvarem a funkcí? 
4. K čemu slouží u rostlin průduchy? 
5. Jaké znáš 4 typy pletiv a jaké plní funkce? 
6. Jak dělíme mechorosty na 2 skupiny? 
7. Napiš alespoň 5 významů mechů. 
8. Napiš 4 zástupce mechů. 
9. Vysvětli: pelatky, zárodečníky, oddenek, prokel, ostěra. 
10. Jaké 2 typy lodyh má přeslička rolní a v čem se liší? 
11. Kromě toho, že přeslička rolní je plevel, má i nějaký význam pro člověka? Pokud ano, jaký. 
12. Napiš jednoho zástupce plavuní. 
13. Napiš 4 zástupce kapradin. 
14. Jaký význam měly přesličky, plavuně a kapradiny v prvohorách? K čemu v tomto období 
pomohly? 
 
Pro tento týden vše, opakujte si učivo. Děkuji těm, kteří mi napsali na mail, že mají splněno. 
Mějte se hezky!  Z. Z. 
 

 

 

 

 

PŘÍRODOPIS – 7. ročník - UČIVO OD 4.5. – 10.5. 

ÚKOL: V minulém týdnu jsem vám posílala otázky k opakování, které jste si měli vypracovat. 

Posílám odpovědi, které si zkontrolujte, popřípadě doplňte. 

1.Jaké znáš 4 vědní obory botaniky a čím se zabývají? 
Systematická botanika – popisuje a třídí rostliny do systému 
Morfologie – studuje a popisuje vnější stavbu rostlin – tvar 



Anatomie – zabývá se vnitřní stavbou rostlin 
Fyziologie – popisuje a zkoumá životní děje v rostlinách 
2.Jak se jmenuje švédský přírodovědec, který popsal rostliny rodovými a druhovými jmény? 
Carl von Linné 
3.Jak se nazývají skupiny buněk, které se liší tvarem a funkcí? 
pletiva 
4.K čemu slouží u rostlin průduchy? 
Průduchy umožňují výměnu plynů a vodních par mezi rostlinou a prostředím. 
5.Jaké znáš 4 typy pletiv a jaké plní funkce? 
Vodivé – rozvádí vodu a minerální látky z kořenů do listů 
Krycí – vytváří pokožku rostliny, chrání rostlinu před vysycháním 
Podpůrné – udržuje tvar a vzpřímený růst rostliny 
Zásobní – udržuje rostlinu přežít v nepříznivých podmínkách 
6.Jak dělíme mechorosty na 2 skupiny? 
Játrovky a mechy 
7.Napiš alespoň 5 významů mechů. 
úkryt živočichů, zabraňují erozi (rozrušování půdy) v lesích, zadržují vodu, ukazatelé čistého 
prostředí, producenti (zdroj kyslíku) 
8. Napiš 4 zástupce mechů. 
Bělomech sivý, Pokryvnatec, Ploník ztenčený, Rašeliník, Měřík 
9.Vysvětli: pelatky, zárodečníky, oddenek, prokel, ostěra. 
Pelatky – samčí pohlavní orgány 
Zárodečníky – samičí pohlavní orgány 
Oddenek – podzemní stonek, z kterého vyrůstají kořeny 
Prokel – útvaru kapradin, který vyklíčí z výtrusů a na něm se vytvoří samčí a samičí pohl. orgány 
Ostěra – blána a kapradin, která se nachází vespod listu a chrání výtrusné kupky 
10.Jaké 2 typy lodyh má přeslička rolní a v čem se liší? 
Jarní – nese výtrusný klas, z kterého se uvolňují výtrusy 
Letní – probíhá fotosyntéza, díky ní se v oddenku nahromadí zásobní látky 
11.Kromě toho, že přeslička rolní je plevel, má i nějaký význam pro člověka? Pokud ano, jaký. 
Ano, léčivá bylina. Nejznámější a nejvyužívanější je její močopudné působení. V předminulém 
století se přeslička využívala i k léčbě tuberkulózy. Dnes zůstává v popředí spíše využití 
jejího desinfekčního působení. Díky vysokému obsahu důležitého stopového prvku – křemíku – má 
vnitřní užívání extraktů z přesličky vliv i na pevnost našich kostí, nehtů a vlasů. 
12.Napiš jednoho zástupce plavuní. 
Plavuň vidlačka 
13.Napiš 4 zástupce kapradin. 
Kapraď samec, Papratka samičí, Hasivka orličí, Osladič obecný, Sleziník routička 
14.Jaký význam měly přesličky, plavuně a kapradiny v prvohorách? K čemu v tomto období 
pomohly? 
Daly základ vzniku černého uhlí 
 
Úkol: Dalším tématem pro tento týden je květenství, opylení a oplození. 
V učebnici na str. 76-77 si přečtěte text a při zápisu do sešitu mějte učebnici stále otevřenou, 
protože si z ní budete překreslovat obrázky. V tomto týdnu budete mít více výtvarné výchovy 
 
 
 



 
 
Zápis do sešitu: 
KVĚTENSTVÍ 
Květenství = soubor (skupina) květu na stonku, většinou je více květů pohromadě – výhoda pro 

opylení  

Nyní si z učebnice ze str. 76 zakreslete 2 tabulky.  
Napište si nadpisek: 1. Hroznovitá květenství a zakreslete asi tak 5-ti cm černobílé obrázky 
(hrozen, klas, lata….. je jich 6) a zapište si př. rostliny, která dané květenství má. Poté si 
napište 2. Vrcholičnatá květenství a uděláte totéž, co v 1.případě (jsou zde 3 květenství). 
Nezapomeňte, že kreslíme tužkou a popisky píšeme perem 

 
Pokud máte hotovo, pokračujte v následujícím zápisku. 
 
 OPYLENÍ 
- přenos pylu na bliznu téhož rostlinného druhu 
a) větrem – r. větrosprašné - trávy, obilniny 
b) hmyzem – r. hmyzosprašné - rostliny s barevnými květy  
POZN. ZALKRESLI SI 

 
Opylení 
a)z vlastního květu = samosprašné rostliny 
b)z jiné rostliny téhož druhu = cizosprašné rostliny 
POZN. ZAKRESLI SI 

 
OPLOZENÍ 
= splynutí (spojení) obsahu pylové láčky s obsahem vajíčka 
Jedná se o dvojí oplození: 
-v pylové láčce jsou 2 samčí buňky:  

1. oplodní vajíčko 
2. splyne s jádrem zárodečného vaku a vznikne živné pletivo  
3. pylová láčka prorůstá čnělkou do semeníku a do vajíčka  
4. z oplozených vajíček vznikají semena 
5. ze semeníku vzniká plod, který semena chrání  

 



Pro tento týden vše. Na příští týden vám opět nachystám otázky k opakování učiva, tak se snažte 
opakovat si. V přírodě na procházkách pozorujte kolem sebe kvetoucí rostliny, barvy, stromy, 
keře, tvary listů….a zkuste si přírodopis přenést právě na pozorování a zkoumání rostlin, 
nezapomínejte na herbář Mějte se pěkně, zdravím vás. Z. Z. 


