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ČESKÝ JAZYK 

 

Zdravím všechny milé děti 😊, 

 hned na úvod bych vám rád popřál všechno nejlepší k vašemu svátku, 

užijte si svůj den a nabiti pozitivními pocity se vrhněte na níže uvedené 

úlohy.  

Posunuli jsme se k obohacování slovní zásoby. Dozvíte se, jakými 

způsoby dochází k pojmenování nových skutečností, zopakujete si, 

kombinací jakých morfémů (souhrnný název pro předpony, přípony, 

kořen a koncovky) lze odvozovat slova. Totéž zadání je vyvěšeno i na 

Teams, máte-li možnost, upřednostněte odevzdání práce 

prostřednictvím této platformy (Microsoft Teams).   

 

Díky, ať se vám daří… 

JG 

 

 

1) Opakování pravopisných jevů (pracovní list) 

Jednoduchý pracovní list na procvičení pravopisu (dostupné zde nebo 

zde: 

https://drive.google.com/file/d/1GMOCm579tqXJxvMldv3oqLpFbbi2

Sfjz/view?usp=sharing) 

 

2) Slovní zásoba – výklad 

Projděte si výklad o slovní zásobě a jejím obohacování. 

Zapište si do sešitu... (dostupné zde nebo zde: 

https://drive.google.com/file/d/1WFLlc1W5gwv8eQMr99cyPgZS8V

AFB2WF/view?usp=sharing) 

 

3) Odvozování – pracovní list 

Vyplňte pracovní list... (dostupné zde nebo zde: 

https://drive.google.com/file/d/15vnBY_25GHdfYs86sgul-

WlxR7i6NFfh/view?usp=sharing) 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1GMOCm579tqXJxvMldv3oqLpFbbi2Sfjz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GMOCm579tqXJxvMldv3oqLpFbbi2Sfjz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GMOCm579tqXJxvMldv3oqLpFbbi2Sfjz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WFLlc1W5gwv8eQMr99cyPgZS8VAFB2WF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WFLlc1W5gwv8eQMr99cyPgZS8VAFB2WF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WFLlc1W5gwv8eQMr99cyPgZS8VAFB2WF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15vnBY_25GHdfYs86sgul-WlxR7i6NFfh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15vnBY_25GHdfYs86sgul-WlxR7i6NFfh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15vnBY_25GHdfYs86sgul-WlxR7i6NFfh/view?usp=sharing
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4) Přejímání slov z cizích jazyků (kvíz) 

Vyplňte krátký kvíz na přejímání slov z cizích jazyků... (dostupné zde 

nebo zde: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gnu9fJMyKEi

9ZnmGHbVB8prIe4JwkdZFq_IBG6uvuFRUQlIxOTc0Mks0SEFIUzc

xQVhCQ0xaUExQSi4u)  

 

5) Literatura – porozumění textu (kvíz) 

Vypracujte test zaměřený na porozumění textu... Dobrá rada nad zlato 

─ čtěte pozorně :) (dostupné zde nebo zde:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1kBk0IrNjdD3Ow2m6

MZTw9HnzQ7lj3yvR6zOd9n4sBEwF_Q/viewform?usp=sf_link) 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gnu9fJMyKEi9ZnmGHbVB8prIe4JwkdZFq_IBG6uvuFRUQlIxOTc0Mks0SEFIUzcxQVhCQ0xaUExQSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gnu9fJMyKEi9ZnmGHbVB8prIe4JwkdZFq_IBG6uvuFRUQlIxOTc0Mks0SEFIUzcxQVhCQ0xaUExQSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gnu9fJMyKEi9ZnmGHbVB8prIe4JwkdZFq_IBG6uvuFRUQlIxOTc0Mks0SEFIUzcxQVhCQ0xaUExQSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gnu9fJMyKEi9ZnmGHbVB8prIe4JwkdZFq_IBG6uvuFRUQlIxOTc0Mks0SEFIUzcxQVhCQ0xaUExQSi4u
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1kBk0IrNjdD3Ow2m6MZTw9HnzQ7lj3yvR6zOd9n4sBEwF_Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1kBk0IrNjdD3Ow2m6MZTw9HnzQ7lj3yvR6zOd9n4sBEwF_Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1kBk0IrNjdD3Ow2m6MZTw9HnzQ7lj3yvR6zOd9n4sBEwF_Q/viewform?usp=sf_link
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MATEMATIKA 

 

1.6-5.6. 

 

Zdravím zase po týdnu, jako obvykle si překontrolujeme, jestli jste správně počítali: 

 

Zlatý test jste si zkontrolovali podle učebnice. 

 

str.61/1   3 čerpadla……………….1,8 hod         NÚ 

     5 čerpadel……………….x hod 

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

               x = 
5

3.8,1
=  

5

4,5
  =  1,08 hod   + odpověď 

 

str.61/2 2 čerpadla…………..17,5 hod      NÚ 

  5 čerpadel……………x hod 

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

  x = 
5

2.5,17
 = 

5

35
    =   7 hodin    + odpověď 

 

str.61/3  a)  40 m2………………2,5 hod  PÚ 

                      100 m2……………….x hod 

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

  x = 
40

100.5,2
= 

40

250
= 6,25 hod + odpověď 

 

   b)  2,5 hod……………..40 m2         PÚ 

  4 hod………………. x m2 
  ------------------------------- 

  x = 
5,2

4.40
= 

5,2

160
= 64 m2   +  odpověď 

 

 c) za 2,5 hod…………….40 m2 

  za 10 hod…………… 4 . 40 = 160 m2 

      2 pracovníci za 10 hod………2 . 160 = 320 m2 + odpověď 

 

PS 167/7,8 
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PS 168/9,10,11 
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Máme zkontrolováno, zvládli jste? Pokud byl s některým příkladem problém, opravte si!!!. 

A jdeme na nálož pro tento týden: 

Budeme procvičovat poměr a přímou i nepřímou úměrnost – pomocí trojčlenky. 

 

Učebnice str. 60 / Zlatý test 

                str. 62 / 1, 2, 3  - počítej ještě 

                str. 62 / 1, 2, 3, 4, 5, 6   
 

     PS str.177/ 1, 2 

      Na opakování již dříve probraného učiva: učebnice str. 60 / sl. úlohy 1,2,3 
 

 A ještě dva příklady jako trénink na příští testík : 
 

1) Šestičlenná zednická parta stihla úpravy domu za 16 dní. Za kolik dní by 

vykonali tutéž práci, pokud by byli na celou dobu přidáni ještě dva zedníci ? 

 

2) Do tří stejných hrnců se vejde maximálně 15 litrů vody. Kolika litry bychom 

naplnili pět takových hrnců ? 

 

Tak, to je pro tento týden vše, příště vás bude čekat krátký testík na přímou a nepřímou 

úměrnost ( trojčlenku) a pustíme se do procent. 

 

Mějte se moc pěkně, počítejte, počítejte a nezapomeňte nahlásit splnění práce !!! 

Zdraví                             Marcela Macečková a Eva Skříčková 
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PŘÍRODOPIS  

Milí sedmáci, 

 nastal červen, ale učiva máme ještě dosti, tak popojedeme dále. Tento 

týden nás čekají Nahosemenné rostliny. K zápisu budete potřebovat 

učebnici, protože jsou v něm záměrně vynechaná slova, která správně do 

zápisu doplníte. Pokud uvidíte v zápisu červené tečky………………….., 

značí to, že místo nich přijde vhodné slovo (slova) z textu v učebnici.  

Nejprve kontrola z pracovního sešitu, zda jste pracovali úspěšně. Jdeme na 

to 
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Zápis do sešitu: 

 
SEMENNÉ ROSTLINY (učebnice str. 82) 

-nej………………….. a nej………………………. skupina rostlin 

-zárodek nové rostliny je uložen a chráněn v s………………. 

Dělí se na : a) N……………………………….. 

          b) K……………………………….. 

NAHOSEMENNÉ ROSTLINY 
- semena bez o…………., tvoří se šištice 

- semenné plody – tis, jalovec 

-větrosnubné rostliny 

Dělí se na: a) J……………………… 

         b) J……………………………… 

 

JINANY 

-největší vývoj-druhohory 

-dnes-jediný druh-J…………..  d…………………… (Ginkgo biloba) 

-o…………… strom, dvoulaločné l………….. 

-ve volné přírodě v JV Číně, u nás – parky, zahrady 

Úkol: Najdi na internetu účinky jinanu a zapiš si je. 

 

JEHLIČNANY 
-většina stálozelené dřeviny (keře, stromy) 

-j……………… listy – neopadavé, pouze modřín ano 

- pryskyřičné k……………….. – ochrana před dřevokaznými houbami 

 

Rozmnožování: 

-samčí šištice – tyčinky - pylová zrna 

-samičí šištice - šupiny – 2 vajíčka 

-samičí šištice po dozrání z………………….. – šišky (smrk, borovice) 

                                              z………………… – peckovice nebo bobule (tis, 

jalovec) 

-reakce šupin šišek na vlhkost – vlhko-u……………., sucho-o………………. 

 

Výskyt a význam: 

-mírné až chladné oblasti 

-surovina dřevo – úkol:sami si vypište z učebnice ze str. 83 užití dřeva (5 

užití) 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 
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Pokud máte hotovo, přejdeme dále na str. 84,85,86. Do jednoho sloupečku 

si pod sebe si vypíšete zástupce jehličnanů ze str. 84+85 (je jich zde 7), ve 

druhém sloupci budou zástupci okrasných jehličnanů ze str. 86 (14). 

Vypíšete si pouze tučně vytištěné zástupce s rodovým i druhovým jménem. 

Až budete mít hotovo, poslední úkol vás čeká v pracovním sešitě na str. 35 

cv.1, 2, 4. 

 

Zástupci jehličnanů:                                                              Okrasné jehličnany: 

 

 

 

 

Tento týden vše, snad jsem vás moc nezahltila, ale věřím, že jste úkoly 

zvládli „levou zadní“Mějte se pěkně a nezapomeňte!!!I když jsme si 

stanovili termín odevzdání herbáře na 28. 5., jsem hodná a ještě tento týden 

můžete odevzdat. Kdo nesplní, víte, co bude…!!! Z.Z. 
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ANGLICKÝ JAZYK – sk. paní učitelky Šteindlové 

Zdravím vás  Začneme pomalu 6. Lekci. 

Učebnice str. 68/ cv. 1 – doplň slovíčka do tabulky + přiřaď k obrázkům dole. 

Přečti si a přelož rozhovor v 3a + zkus odhadnout správné slovo 

Pracovní sešit str. 79 – podívej se na tvoření vět should/ shouldn´t (měl by/ neměl by) 

Pracovní sešit str. 54 + 55 - celé 

Uč se slovíčka 6 A, 

Procvič si věty online: https://test-english.com/grammar-points/a2/should-shouldnt/ 

 

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  

 

  

https://test-english.com/grammar-points/a2/should-shouldnt/
mailto:steindlova@1zsspk.cz
http://www.oup.com/elt/project
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ANGLICKÝ JAZYK – sk. paní učitelky Brázdové 
 
Vše nejlepší ke Dni dětí! Hodně štěstí, pevné zdraví, ať vás život stále baví. 

 

Máme tu poslední měsíc poněkud zvláštního školního roku a já se opět hlásím s novými 

úkoly. 

Třeba se ještě v červnu uvidíme ve škole. Doufám, že jste si všichni pustili videa o tom, 

jak se tvoří předpřítomný čas, kdy jej používáme a jaké má zvláštnosti. Teď se posuneme 

o kousek dál. 

 

Řešení některých cvičení z minulého zadání pro samostatnou kontrolu: 

PS str.44/4 – 2) has been  3) have visited  4) haven‘t won  5) has driven  6) haven‘t seen 

PS str.45/5 – 2) have found gold  3) has caught a fish  4) have seen a ghost  5) has flown in a 

plane  6) has bought a car 

PS str.46 jsme dělali při online výuce a jinak jste ji měli poslat ke kontrole. 

 

1)   QUESTIONS  WITH  EVER,  NEGATIVE  WITH  NEVER 

 

Have you ever eaten bugs?    Yes, I have. / No, I haven‘t.   (Už jsi někdy jedl brouky?) 

 

He has never been to school.     Nikdy nebyl ve škole.     Ve větě nesmí být dva zápory. 

 

Have you ever tasted papaya? Yes, I have. / No, I haven‘t. / No, never. 

We have never been to Asia, but we‘ve visited Australia. 

 

Procvičíš si tuto část učiva v PS str.49/4, 5. Pošleš ke kontrole!! 

 

2) Přečteš si znovu článek (komiks) na str.58, přeložíš si ho a ústně doplníš cvičení  na 

str.59 – cv.2, 3, 4. Cvičení 5 vypracuješ písemně do sešitu – tvoříš pravdivé věty podle 

vzoru. 

Poznámka: vše projdeme při online výuce, tak se připoj! 

 

3) Naučíš se slovíčka k části 5C, přečteš si a přeložíš článek na str.60 a do školního sešitu 

vypracuješ cv.2. Nepíšeš celé věty, stačí číslo a písmeno. 

 

4) Opakuješ si nepravidelná slovesa ve všech třech tvarech a samozřejmě také slovíčka. 

 

           I. Brázdová 
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Dějepis 
 

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

 Nová látka – Pozdní středověk – Společnost na konci středověku 

o Vše je v prezentaci s názvem „Pozdní středověk – Společnost na 

konci středověku“ 

 Pro tento týden jsou snímky v prezentaci 2–9 

 Ta je dostupná k nahlédnutí na odkazu na Google disk: 

 https://drive.google.com/open?id=1d8qT_rWWzKc3XibyQg

OLpR74jpR3aWE- 

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

(žáci znají) 

o Jedná se o učivo na stranách v učebnici 90–93 

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

  

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

Kontrola úkolů z minulého týdne. Posílám správné řešení stran 42, 43 

z pracovního sešitu. Svoje řešení si zkontroluj, oprav případné chyby. 

Pracovní sešit strana 42: 
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Pracovní sešit strana 43: 
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Nový úkol na tento týden. Vypracuj řešení strany 44 v pracovním sešitě, svoje 

řešení ofoť a pošli zpět do 7.6. 
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Zeměpis 
 

Podnebí 

Přečtěte si text v učebnici na straně 7 
 

Zápis: 

Asie zasahuje do všech podnebných pásů: 

- na severu – chladné (polární a subpolární) a mírné podnebí 

- vnitrozemí – kontinentální podnebí (velké rozdíly mezi létem a 

zimou) 

- centrální a jihozápadní Asie – podnebí subtropické až tropické 

(nedostatek srážek – vznik rozsáhlých pouští) 

- Himálaj – vysokohorské podnebí 

- jižní, jihovýchodní, východní Asie – oblasti ovlivněné monzuny 

(pravidelné větry přinášející v létě hojnost srážek) 

- ostrovní část jihovýchodní Asie – tropické vlhké podnebí 
 

Porovnejte klimadiagramy1 uvedené na straně 7 a vyřešte 

následující úlohy: 

1) Jak se projevuje monzun na klimadiagramu Indie? 

2) Porovnejte teploty a srážky v Saúdské Arábii v lednu a v červenci. 

3) Která oblast má rovnoměrné srážky během celého roku? Ovlivňuje 

to blízkost oceánů? 

4) Jaké jsou průměrné letní a zimní teploty v Jakutsku na Sibiři? Které 

období je vlhčí? 
 

Vodstvo 

Přečtěte si text v učebnici na stranách 8─9, pracujte s mapou, místa si 

na ní ukazujte, což následně zúročíte na slepé mapě :) 
 

Slepá mapa ─ vodstvo (dostupné zde nebo zde: 

https://online.seterra.com/cs/vgp/3454?c=7FTTR) 

Svůj nejlepší výsledek odešlete na můj e-mail: gettin@1zsspk.cz.  

 

                                                 
1 Klimagram je diagramové vyjádření vztahu průměrných teplot a vlhkosti v určité lokalitě, zachycují 

průběh průměrných teplot a srážek zprůměrovaných za každý měsíc, jsou konstruovány na základě 
meteorologických měření. 

https://online.seterra.com/cs/vgp/3454?c=7FTTR
https://online.seterra.com/cs/vgp/3454?c=7FTTR

