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ČESKÝ JAZYK 

 

Zdravím všechny onlinery a onlinerky 😊 

 práce na tento týden je vyvěšena na Teams. Posouváme se k lexikologii (disciplíně, která se 

zabývá slovní zásobou a jejím užíváním). Dozvíte se, co to jsou synonyma, antonyma, 

homonyma, odborné názvy, prostřednictvím řady kvízů si načerpané znalosti lépe upevníte, 

tak s chutí do toho a půl je hotovo. 

 

Ať se vám daří… 

JG 
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MATEMATIKA 

 

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

Nejprve kontrola řešení testu: 

 

 

 

 
 



 

3 

 
 

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: 
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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. 

 

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 

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

 

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. 
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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: 
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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 
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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. 
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ANGLICKÝ JAZYK – skupina paní učitelky Šteindlové 

 

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  
  

 

  

https://www.montsemorales.com/gramatica/PresPerf1.htm
https://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs-exercise-1.html
https://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs-exercise-1.html
mailto:steindlova@1zsspk.cz
http://www.oup.com/elt/project
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ANGLICKÝ JAZYK – skupina paní učitelky Brázdové 

 

Po několikadenní pauze vás všechny opět zdravím s novými úkoly, které si samozřejmě většinou 

projdeme při online výuce, ale kdyby někdo nemohl, bude zde mít návod, co má dělat. 

 

1) Zopakuješ si minulý čas – past simple - a budeš se pilně učit všechny tři tvary sloves. Pro zopakování 

posílám odkaz na stránky Oxfordu (je to z jiné učebnice) - 

https://elt.oup.com/student/englishfile/preint3/grammar/file02/?cc=cz&selLanguage=cs 

 

2) Začínáme 5.lekci, takže se naučíš nová slovíčka k části 5A (vzadu v PS) 

 

3) Do školního sešitu vypracuješ str.56/1a,b 

 

4) Přečteš si a přeložíš článek v učebnici na str.56 – Ambitions. Objeví se v něm u sloves nový čas – 

předpřítomný. Níže máš vysvětleno, jak se tvoří a jak se překládá. 

 

5) Do školního sešitu si zapíšeš následující výklad gramatiky: 

 

Present perfect tense (předpřítomný čas) 

 

Předpřítomný čas tvoří přítomný čas slovesa have a minulé příčestí významového 

slovesa: 

 

I have waited – you have waited – he has waited – she has waited – it has waited 

we have waited – you have waited – they have waited 

 

I have been – you have been – he has been – atd….. 

 

Kdy se užívá? 

 

- minulý děj, který se odehrál v neurčené době v minulosti a svými následky zasahuje do 

přítomnosti; doba děje buď není vůbec určena, nebo se k ní odkazuje příslovečným 
určením času jako just, already, recently, yet, still. 

 
We have bought a new car.  Koupili jsme si nové auto. 

She has just spoken to me.  Právě se mnou mluvila. 

I have drunk my coffee. We can go.  Dopil jsem kávu. Můžeme jít. 

 

- děj nebo stav, který začal v minulosti a trvá dosud; užívají se určení času jako např. 

never, just, so far, ever, since, for,…. 

 

I have never been to Canada.  Nikdy jsem nebyl v Kanadě. 

He has lived here since 2012.  Žije tu od roku 2012. 

 
To je vše, zbytek si řekneme při vysílání. Těším se na vás všechny, snažte se připojit. 

 

           I. Brázdová 

 

https://elt.oup.com/student/englishfile/preint3/grammar/file02/?cc=cz&selLanguage=cs
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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_rWWzKc3XibyQgOLpR74jpR

3aWE- 

 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.  
 

 

  

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 

 

Posílám správné řešení pracovního sešitu. Své řešení zkontroluj a oprav si případné chyby. 

PS strana 36 
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Pracovní sešit strana 40: 
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Učivo – na tento týden opakování Plyny 

V rámci opakování shlédni videa na youtube: 

1. Přelévání plynů: 

https://www.youtube.com/watch?v=oDidehALh28 

 

2. Atmosférický tlak: 

            https://www.youtube.com/watch?v=6a5A3gK9uXI 

3. https://www.youtube.com/watch?v=oALMs_y7zeE 

 

4. https://www.youtube.com/watch?v=HcWEJlgQ8DA 

 

 

5. https://www.youtube.com/watch?v=2lWsbH40aCg 

 

6. https://www.youtube.com/watch?v=uN40hmECrrE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oDidehALh28
https://www.youtube.com/watch?v=6a5A3gK9uXI
https://www.youtube.com/watch?v=oALMs_y7zeE
https://www.youtube.com/watch?v=HcWEJlgQ8DA
https://www.youtube.com/watch?v=2lWsbH40aCg
https://www.youtube.com/watch?v=uN40hmECrrE
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Zeměpis 
 

Tropická Jižní Amerika 

Charakteristika: tropické podnebí, povrch tvořený nížinami a vysočinami 

 

Brazílie 

- přečti si dvoustránku na stranách 55 a 56 a rozhodni o každém z tvrzení, zda je 

pravdivé (Ano), či nikoli (Ne)… 

 

Pokud budeš potřebovat, koukni se na hospodářskou mapu Jižní Ameriky 

(dostupné zde nebo zde: https://drive.google.com/open?id=1aE-

caMeoW_eZhgYeKwiD7V35pr-zanAL 

 

 Ano Ne 

1) Brazílie je 5. největší zemí světa.   

2) Pro tropický podnebný pás není typické horké a vlhké 

podnebí. 

  

3) Brazílie je portugalsky mluvící zemí.   

4) Pobřežní oblasti nejsou nejhustěji osídleny.   

5) Hlavní město Brazílie se jmenuje Brasilia.   

6) Brazílie je největším vývozcem kávy na světě.   

7) Většinu spotřeby elektrické energie pokrývají v Brazílii 

jaderné elektrárny. 

  

8) Fotbal je brazilským národním sportem.   

9) Brazilská vysočina je oblastí intenzivní těžby surovin.   

10) Import Brazílie převažuje nad exportem.   

 

Vypracuj opakovací test na Střední a Jižní Ameriku (dostupné zde nebo zde: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU1cvjBX8ccHSirzkMAwEPZTA

U4-keS7t3Bf1WVmQ4O1NHvg/viewform?usp=sf_link) 
 

https://drive.google.com/open?id=1aE-caMeoW_eZhgYeKwiD7V35pr-zanAL
https://drive.google.com/open?id=1aE-caMeoW_eZhgYeKwiD7V35pr-zanAL
https://drive.google.com/open?id=1aE-caMeoW_eZhgYeKwiD7V35pr-zanAL
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU1cvjBX8ccHSirzkMAwEPZTAU4-keS7t3Bf1WVmQ4O1NHvg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU1cvjBX8ccHSirzkMAwEPZTAU4-keS7t3Bf1WVmQ4O1NHvg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU1cvjBX8ccHSirzkMAwEPZTAU4-keS7t3Bf1WVmQ4O1NHvg/viewform?usp=sf_link

