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ČESKÝ JAZYK 

 

Zdravím všechny onlinery a onlinerky 😊, 

Přidávám poslední materiály na tento týden (předesílám, že žáci, kteří 

se zúčastní prezenčních konzultací, nemusí vypracovávat úlohy do 

českého jazyka, neboť totéž bude tvořit náplň našich setkání), 

tentokrát se bude jednat o závěrečné opakování. Totéž zadání je 

vyvěšeno i na Teams, máte-li možnost, upřednostněte odevzdání práce 

prostřednictvím této platformy (Microsoft Teams), však už to znáte.   

 

Díky, ať se vám daří… 

JG 

 

 

1) Souhrnné opakování (pracovní list) 

Vyplňte poslední pracovní list, vyplněný soubor odešlete na můj 

e-mail (dostupné zde nebo zde: 

https://drive.google.com/file/d/1HSTvuUenJLKx5BbHaaThTqKq

HgIaRaig/view?usp=sharing) 
 

 

2) Dotazník spokojenosti :) 

Využijte jedinečné příležitosti vyjádřit se k našim společným 

hodinám. Díky za vyplnění...  

Odkaz pro anonymní vyplnění dotazníku je dostupný zde nebo 

zde:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gnu9fJ

MyKEi9ZnmGHbVB8prIe4JwkdZFq_IBG6uvuFRUMlFIRkcxMzhPTz

REMTMxRjlNT0pENzVMTC4u 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1HSTvuUenJLKx5BbHaaThTqKqHgIaRaig/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HSTvuUenJLKx5BbHaaThTqKqHgIaRaig/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HSTvuUenJLKx5BbHaaThTqKqHgIaRaig/view?usp=sharing
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gnu9fJMyKEi9ZnmGHbVB8prIe4JwkdZFq_IBG6uvuFRUMlFIRkcxMzhPTzREMTMxRjlNT0pENzVMTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gnu9fJMyKEi9ZnmGHbVB8prIe4JwkdZFq_IBG6uvuFRUMlFIRkcxMzhPTzREMTMxRjlNT0pENzVMTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gnu9fJMyKEi9ZnmGHbVB8prIe4JwkdZFq_IBG6uvuFRUMlFIRkcxMzhPTzREMTMxRjlNT0pENzVMTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gnu9fJMyKEi9ZnmGHbVB8prIe4JwkdZFq_IBG6uvuFRUMlFIRkcxMzhPTzREMTMxRjlNT0pENzVMTC4u
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MATEMATIKA 

 

Zdravím všechny sedmáky. 

Tak si nejprve zkontrolujeme správnost vypočítaných zadaných příkladů: 

 

PS str 205 
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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 

                      ----------------------------------- 
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                      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 %. 

 

 

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

Budeme používat trojčlenku – přímou úměrnost. 

 

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

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. 
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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 
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ANGLICKÝ JAZYK – sk. 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
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ANGLICKÝ JAZYK – sk. paní učitelky Brázdové 
 

Paní učitelka Brázdová vzkazuje, že zadání práce zašle všem 

dotyčným na e-mail. 

 

 

 

DĚJEPIS 
 

Paní učitel vzkazuje, že, pro tento rok už máte splněno… 😊 
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FYZIKA 
 

Kontrola úkolu z minulého týdne. Pracovní sešit strana 45. Svoje 

řešení si zkontroluj se správným řešením, případné chyby oprav. 
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Nový úkol. Vyplň stranu 46 v pracovním sešitě podle vzoru. 
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Příklad 6 – osmisměrku vyplňte sami: 
 

 

  



VII. B | zadání práce na období: 15. června – 21. června 2020 

 15 

ZEMĚPIS 
 

Obyvatelstvo Asie 

Přečtěte si text v učebnici na stranách 12 a 13 a vypracujte si do sešitu 

odpovědi na následující otázky: 

 

1) Uveď alespoň tři vyspělé kultury, které měly svá sídla na území 

Asie. 

2) Jak velký počet obyvatel žije v Asii? 

3) Se kterými náboženstvími se můžeme v Asii potkat, uveď ke 

každému alespoň jednu zajímavost. 

4) Jaké je zastoupení obyvatel Asie ve městech a na venkově? 

5) Pokuste se s pomocí internetu odpovědět na otázku, která asijská 

aglomerace je nejlidnatější a uveďte přibližný počet jejích obyvatel. 

 

 


