
Český jazyk 

 

Hezké odpoledne, 

 přidávám zadání práce na tento týden…  

 

uč. str. 42, cv. 3 a (Vypiš do školního sešitu pouze ta slova, do nichž jsi doplnil/a chybějící 

písmena.) 

 

Slovesný rod činný a trpný 

- doposud jsme u sloves určovali pouze tyto mluvnické kategorie: osoba, číslo, způsob, čas 

(viz přehled uvedený níže) 

 
 

Slovesa 
Na úvod si zopakujme, jaké mluvnické kategorie určujeme u sloves: 

Osoba 

     1. – já (jednotné číslo), my (množné číslo) 

     2. – ty (jednotné číslo), vy (množné číslo) 

     3. – on, ona, ono (jednotné číslo), oni, ony, ona (množné číslo) 

Číslo  

     jednotné (Lékař okamžitě ošetřil dvě ze tří zraněných dětí.) 

     množné (Vzhledem k dvěma zásadním Petrovým chybám jsme nakonec prohráli.) 

Způsob 

     oznamovací (Vstávám každý den v 6 hodin.) 

     rozkazovací (Už to nikdy nedělej!) 

     podmiňovací 

          přítomný (Přišel bych včas.) 

          minulý (Byli bychom vám to pověděli.) 

Čas 

     minulý (Zapomněl jsem přiložit.) 

     přítomný (Každé ráno běhám.) 

     budoucí (Zítra půjdu venčit babiččina psa. Zítra vyvenčím babiččina psa.) 
 

 

 

Od nynějška si k nim přidáme další, a to je slovesný rod (v českém jazyce rozlišujeme rod 

činný a trpný), přečti si výklad (dostupné zde) 

uč. str. 43, cv. 2 (Vypiš do sešitu pouze odpovídající základní skladební dvojice.) 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1BCiinms7WWhZcXTPeccXNuEOXb_hulYq


 

Jak jste se mohli dozvědět ve výkladu, trpný rod může být vyjádřen dvěma způsoby:  

 opisným tvarem trpným (Tento dům byl postaven za první republiky.)  

 nebo zvratnou podobou slovesa (Knihovna se otevírá od 8 hodin.) 

Jestliže děj probíhá, dává se přednost zvratnému tvaru trpného rodu před opisným. Např.: Akce se pořádá. 

Opisný tvar trpný je naopak běžnější u těch sloves, která přítomnými tvary oznamovacího způsobu vyjadřují 

děj budoucí. Např.: Kniha byla vydána už několikrát. Kniha bude vydána znovu. 

 

Uč. str. 44, cv. 4, 5 (Vypiš do sešitu pouze slovesné tvary.) 

 

Přítomnost zvratného slovesa není vždycky známkou toho, že se jedná o rod trpný, i rod činný může mít 

zvratnou podobu slovesa. Např. ve větě „Petr se po tréninku vždycky osprchuje.“ se objevuje rod činný. 

Tehdy je nutné posoudit větu po významové stránce – např. ve větě „Knihovna se otevírá od 8 hodin.“ 

můžeme říct, že knihovna sama sebe neotevírá, a proto se jedná o trpný rod. 

 

uč. str. 45, cv. 7 

Vyzkoušej si test na slovesný rod (dostupný zde) 

 

Pracovní sešit, str. 19, cv. 4  

 

Výsledky 

 zadaných cvičení z učebnice i pracovního sešitu pro kontrolu jsou dostupné zde 

 

 

Literatura 
 

Str. 68-69 O Bořivojovi 

- vypracujte do sešitu úlohy 1, 2, 3, 4 

 

Sloh 
 

Str. 155-157 Jak se chováme u stolu 

- vypracujte do sešitu úlohy 3 a, b, c 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7enI2cYbpYOLlsI3bu75cp9zdW0qprKthBc2I5AlXIpf52Q/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=11mQEF8txQKgSoGCotG4sKOk0Swbzw2Cd


Matika 

Zdravím všechny,  

zvládli jste rozdělení celku na části? Tak si zkontrolujeme výsledky zadané práce: 

 

 

 

 

Výsledky Zl. testu na str. 36 máte opět v učebnici na str. 85. 

 

Str. 48 / 1) nejsou, k poměru 18 : 9  je převrácený poměr  9 : 18 

              2) nejsou, k poměru 
3

1
 : 

4

1
  je poměr převrácený  

4

1
 : 

3

1
 

              3) 1:2:3,      2:3:5,      3:5:20,    12:2:3 

 

Str. 51/  1) a) 9 : 2          b) 16:80 = 1:5       c) 2:3       d) 3:2 ( nejprve upravit na společného  

                                                                                                    jmenovatele 6) 

 

              2) a) 1 díl je 910:7= 130,     3 díly ….. 390,     4 díly……520 

                  b) 1 díl je 318:6=53,        1 díl………53,     2 díly……106,        3 díly……159 

                  c) 1 díl je 856:8=107       4 díly…….428,    3 díly…….321,       1 díl…..…107 

 

str. 48/ cv1) 1:7                                             cv2)  1 díl: 250:5=50         2díly…..100Kč                                            

        

                                                                                                                 3 díly…  150Kč           

 1:3                                    

        

 

 



3:5      cv3) a) 1 díl: 3,6:9=0,4    4 díly…..1,6 ha 

        

               5 dílů…..2 ha 

1:1 

        

               b) 1 díl: 3,6:4=0,9    1 díl…..0,9 ha 

                                                                                                                 3 díly…2,7 ha 

cv4) 1 díl: 250.10=25     3 díly…..75 Kč 

                                        7 dílů…175 Kč 

 

cv5)  1 díl: 75 min .5=15       2 díly….30min kytara 

                                               3 díly….45 min fotbal 

 

cv6) 1 díl: 180.9=20  Eva..4díly….80 cm…….zaplatí 0,80.50=40 Kč 

    Iva..5 dílů….100 cm……zaplatí 1.50= 50 Kč 

 

cv7) a) 1 díl dlouhý 12.6=2 cm     1.část…2 cm,     2.část….2.2=4 cm          3.část….3.2=6 cm 

        b) 1 díl dlouhý 12.12=1 cm   1.část….5 cm     2.část….4 cm                 3.část….3 cm 

 

Věřím, že máte výsledky správně, kdo neměl, snad pochopil z postupů, které jsem v řešení nastínila. 

 

A co vás čeká tento týden? 

 

V rámci opakování -     Zlatý test str. 39 

- Příklady na procvičení počítání se zlomky (stránku s př si zvětši) 
 

 

 
A procvičíme si, co jste se naučili o poměru: 

  



1) Přepiš do sešitu a napiš poměry v základním tvaru: 
 

18 : 54 =  105 : 55 =   12 : 40 : 8 = 

7 : 63 =  222 : 44 =   15 : 25 : 50 = 

1,6 : 2,8 =  123 : 36 =   0,6 : 1,8 : 9 = 

8

3
 : 

8

7
 =  

4

5
 : 

5

4
 =   

4

3
 : 

4

8
 : 

2

5
 = 

 

2) Přepiš do sešitu 1. a 2. sloupec z předchozího příkladu a zapiš k těmto poměrům poměry převrácené ( pozor 
– mezi poměr a k němu převrácený se nesmí psát = , napište ………) 
 

3) V sadu vysadíme 250 ovocných stromů. Mají to být hrušně a jabloně v poměru 2 : 3. Kolik vysadíme hrušní a 
kolik jabloní? 
 

4) Urči velikost vnitřních úhlů α , β a γ v trojúhelníku ABC, jsou-li v poměru a) 2 : 3 : 4.  
b) 3 : 5 : 2 

c) 1 : 5 : 6 

d) 2 : 10 : 6 

 

(Uvědom si, kolik stupňů je součet všech vnitřních úhlů v trojúhelníku). 

U každého trojúhelníku ověř, zda je možné ho sestrojit ( vzpoměň si nebo si dohledej v sešitě, co platí o 

součtu dvou stran a straně třetí – trojúhelníková nerovnost) 

 

U úloh 3) a 4) si udělej zápis a postup výpočtu + odpověď 

 

Tento týden si nic nového nepřidáme, postačí, když si toto vše propočítáte. 

 

Tak přeji radostné počítání, nezapomeňte nahlásit mailem splnění práce a napište své postřehy, jak se vám 

daří při zpracovávání úkolů do matiky, zda rozumíte tomu, co a jak máte dělat. 

 

Mějte se pěkně a pokud můžete, užívejte si také sluníčka – načerpejte energii. 

 

Zdraví 

                                      Marcela Macečková a Eva Skříčková 

  



Přírodopis 

   

PŘÍRODOPIS – 7. ROČNÍK UČIVO OD 20.4.-26.4. 

 

Úkol: Učebnice str. 75 – přečíst, zápis do sešitu s nákresy si ište pomocí otevřené učebnice, ať víte, 

oč se jedná. Kdo si nepamatuje, připomínám, že nákresy děláme tužkou a popisky perem Děkuji 

těm, kteří mi píší na mail, že mají splněno a kdo tak nečiní, prosím, napište, ať vím, že zvládáte. 

Mějte se hezky!  

 

KVĚT 
- hl. funkce – pohlavní rozmnožování 

 soubor přeměněných listů a částí stonku 
 slouží k rozmnožování kvetoucích rostlin 
 z listů – tyčinky, pestík, květní obaly 
 ze stonku – květní lůžko  

 

 

Stavba květu – květní stopka  

                         - květní lůžko 

                         - květní obaly 

                         - tyčinky 

                         - pestík 

Pozn. Zakresli si 

 

 
 

Květní obaly  

- nerozlišené – okvětí – okvětní lístky si jsou si podobné tvarem i barvou(př.tulipán) 

- rozlišené – kalich – naspodu květu, nejčastěji zelené                   

                   - koruna – barevné - volné    

            - srostlé                                         

                                                         

Rozmnožovací části květu            

samčí – tyčinky  -  prašník s pylovými zrny         

                             - nitka 

 samičí – pestík   - semeník s vajíčky 

                             - čnělka 

          - blizna      



 

Pozn. Zakresli si 

TYČINKA          PESTÍK 

                                       
 

 

- - květy - oboupohlavné – v jednom květu pestíky i tyčinky př. tulipán  
            - jednopohlavné – květ má buď pestíky nebo tyčinky př. vrba jíva 

 

 

 

- rostlina - jednodomá – na jedné rostlině rostou samčí i samičí květy  

               - dvoudomá – na jedné rostlině jsou pouze samčí, na druhé pouze samičí květy 

 

 

- květy - pravidelné 

           - souměrné 

 

- květní části – po 5 květních lístků – pětičetné květy            

                     - po 3 květních lístcích – trojčetné květy  

  - po 4 květních lístcích – čtyřčetné květy 

 

 

- květy - jednotlivé 

           - v květenstvích 

 

 

 

 

  

prašník s pylovými zrny 

nitka 



Dějepis 

 

Prvně bych chtěl poděkovat všem rodičům a žákům, kteří zodpovědně plní a zasílají zpět ke kontrole zadanou práci. 

Nebo se mnou alespoň komunikují přes mail. Chtěl bych zároveň poprosit ty, od kterých nemám žádné zprávy, aby mi 

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

 Nová látka – Pozdní středověk – Václav IV., mistr Jan Hus 

o Vše je v prezentaci s názvem „Pozdní středověk – Václav IV., mistr Jan Hus 

 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_rWWzKc3XibyQgOLpR74jpR3aWE- 

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

o Jedná se o učivo na stranách v učebnici 61–63, 76–77 

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

 

  

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


Anglický jazyk – sk. paní učitelky Šteindlové 

 

Začneme 5. lekci, začni se učit slovíčka 5A 

Učebnice strana 56/ cv.1a – doplň sloveso 

   cv.2 – přečti a přelož články 

Předpřítomný čas = Present perfect – pracovní sešit str. 78 – napiš si do gramatiky, jak tvoříme 

předpřítomný čas (kladný + záporný tvar 5.1 + 5.2), přečti si také, kdy jej používáme. 

Ve zkratce, používáme jej, pokud se něco stalo v minulosti a v přítomnosti vidíme výsledek. Např. I have 

broken my arm. (zlomil jsem si ruku – neříkám, kdy se to stalo, ale vidím výsledek – zlomenou ruku 

v sádře). Pokud už ale uvedu, kdy se to stalo, použiju minulý čas prostý – I broke my arm yesterday.  

Postupně se uč nepravidelná slovesa, která máš v pracovním sešitě na úvodní stránce. Budeš potřebovat 3. 

tvar. Pokud mám do –did – done – pro předpřítomný čas budeš potřebovat ten třetí – done. I have done my 

homework. Pozor – He has done his homework.  

Pracovní sešit strana 44 – 45 - celé (zaznačuj si v pracovním sešitě nepravidelná slovesa, na která narazíš, ty 

se postupně je třeba naučit) 

Vyzkoušej si cvičení na tvoření předpřítomného času zde: https://www.perfect-english-

grammar.com/present-perfect-exercise-1.html 

Pozor, někdy ti to opraví kvůli apostrofu. Nezapomeň have nebo has + třetí tvar slovesa (nebo přidáš 

koncovku –ed, pokud je pravidelné) 

1. Věta – I/ study/ French – I have studied French. (nezapomeň stejné pravidlo, jako u minulého času, 

Y se mění nakonci na I) 

Pokud budeš chtít něco zkontrolovat nebo probrat, 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://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-1.html
https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-1.html
mailto:steindlova@1zsspk.cz
http://www.oup.com/elt/project


Anglický jazyk – sk. paní učitelky Brázdové 

 

Ahoj skupinko, chválím vás za aktivitu. Tedy přesněji, většinu z vás. Někteří mají ještě rezervy. Matěji, polepši 

se. Dominiku, pošli mi svůj mail, nemohla jsem Ti poslat opravu a měl jsi ve členech spoustu chyb. A nyní k 

dalšímu učivu. Na tento týden mám pro vás několik úkolů. 

 

1) pracovní sešit str. 39 / cv.5 – hotové ofotíš a pošleš!! 

- jedná se o čtení s porozuměním, není co vysvětlovat 

 

2) učebnice str. 50 – Dylan‘s plan 

- zapíšeš si nová neznámá slovíčka a naučíš se je 

- přečteš si předcházející episodu na straně 38, aby si věděl, co a proč vlastně čteš 

- otevřeš si na internetu poslech – pod následujícím odkazem 

 https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

   a k tomu článek a budeš poslouchat page 50 / exercise 1b a číst 

- článek si přečteš znovu a přeložíš 

- do sešitu vypracuješ cvičení 50 / 1b a odpovíš na otázky 51 / 2 

- projdeš si cvičení 50 / 3a, věty přeložíš do češtiny a najdeš ke každé výraz ze 3b 

- správné řešení pošlu příště 

 

3) pracovní sešit str. 40 / cv.1 – hotové ofotíš a pošleš!! 

- pomůže Ti článek v učebnici 

 

4) opakuj si vše, co jsme doposud probrali, použij známé webové stránky a odkazy, využij svůj přístup na 

Online Practice (kdo není ještě přihlášen, hned tak učiní (postup máš na kartičce v PS). 

 

5) správné řešení minulých úkolů: 

uč. str.49/4b – 1) something, 2) somebody, 3) nothing, 4) anybody, 5) anything, 6) nobody, 

   7) Everybody 

PS str. 38/3 – 2) somebody, 3) nothing, 4) anybody, 5) anything, 6) everybody 

PS str. 38/4 – 2) something, 3) Everything, 4) somebody, 5) nobody, 6) somebody, 7) anything, 

  8) anything, 9) anything / anybody, 10) somebody 

 

6) Nezapomeň se mi ozvat!!           

                    I. Brázdová 

 

 

  

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs


Fyzika 

FYZIKA 7.B    na týden 20.4. – 24.4. 2020 

TEST 1        Vyplň test na papír, stačí, když budeš psát pouze odpovědi ( například 1 a, ..), pouze v 6. 

otázce vypočítej příklad ( fyzikální zápis, vzorec, výpočet ). Vyplněný test vyfoť nebo naskenuj a pošli na 

adresu: krobotova@1zsspk.cz. Termín odevzdání je pátek 24.4. Pokud nejsi schopen termín dodržet, spoj 

se se mnou a domluvíme se. 

ZADÁNÍ TESTU 1: 

1.  

 

V nádobě je voda. Na hladinu tlačíme pístem silou F. V kapalině vzniká tlak, který je: 

a) největší v bodě A 

b) nejmenší v bodě C 

c) největší v bodě B 

d) ve všech místech kapaliny stejný 

 

2. Jednotka tlaku je:   

a) Pascal 

b) Newton 

c) kg/m3     

 

3. Nádoby mají stejný obsah dna, výška vody je ve všech nádobách stejná. 

 
Hmotnost vody je: 

a) Ve všech nádobách stejná 

b) Největší v nádobě II. 

c) Největší v nádobě III. 

 

 

mailto:krobotova@1zsspk.cz


 

4. Nádoby mají stejný obsah dna, výška vody je ve všech nádobách stejná. 

 
Hydrostatická tlaková síla Fh u dna nádob je: 

a) Největší v nádobě III. 

b) Největší v nádobě II. 

c) Největší v nádobě I. 

d) Ve všech nádobách stejná 

 

5. Hydrostatická tlaková síla se vypočítá vzorcem:   znak  ρ je ró 

a) Fh = V . ρ . g 

b) Fh = S . h . ρ . g 

c) Fh = m . h . ρ . g 

d) Fh = V . h . ρ . g 

 

6. Vypočítej hydrostatický tlak v nádobě se rtutí ( ρ = 13 500 kg/m3 ) v hloubce 

 1,5 metru pod hladinou.  

       7. 

   

     Ve spojených nádobách je výška vody stejná, protože: 

a) V hloubce h je stejná hydrostatická tlaková síla 

b) V hloubce h je stejný hydrostatický tlak 

c) V obou ramenech je stejný objem vody 

 

8. Vztlaková síla působící na těleso ponořené v kapalině závisí na: 

a) Objemu a hustotě kapaliny 

b)  Hmotnosti tělesa 

c) Objemu tělesa a hustotě kapaliny 

 



9. Stříbrnou kuličku ( ρ = 11 300 kg/m3 ) vhodíme do nádoby se rtutí  ( ρ = 13 500 kg/m3) Kulička bude: 

a) Potápět se 

b) Vznášet se 

c) Plavat na hladině 

 

10. Dřevěný váleček ( ρ = 800 kg/m3 ) vhodíme do nádoby s vodou. Váleček bude: 

a) Vznášet se 

b) Plavat 

c) Potápět se 

 

 

 

NOVÉ UČIVO   

Zapiš do školního sešitu a příslušné učivo si přečti v učebnici. 

                         PLYNY 

     Mechanické vlastnosti plynů 

- plyny se skládají z částic (atomů a molekul),  

  které se neustále neuspořádaně pohybují 

- vzdálenosti mezi částicemi jsou velké 

- plyny jsou stlačitelné 

- plyny jsou rozpínavé 

- plyny jsou tekuté, dají se přelévat 

- nemají vlastní tvar ( zaujímají tvar nádoby) 

- nemají vlastní objem ( objem plynu je dán objemem nádoby, ve které je plyn uzavřen) 

 

                 

 

           



Atmosféra  Země 

Je to vzduchový obal Země, který sahá do výšky 1000 km. Atmosféru k Zemi přitahuje gravitační síla. 

Složení atmosféry:  78 %  dusíku (N) 

                                21 %  kyslíku  (O) 

                                  1 %  oxid uhličitý, vodn pára, argon, neon… 

 

            Atmosférický tlak   

Značíme :  pa                                            

 

   Horní vrstvy atmosféry Země působí tlakovou silou na spodní vrstvy atmosféry, tím 

způsobují atmosférický tlak. Protože se hustota vzduchu s rostoucí výškou zmenšuje, 

nemůžeme atmosférický tlak vypočítat, ale můžeme ho změřit pomocí hydrostatického 

tlaku sloupce rtuti. Atmosférický tlak určíme pomocí hydrostatického tlaku sloupce rtuti, 

který se tlakem atmosférického vzduchu udrží v trubici. 

  



Zeměpis 

 

Severní Amerika – opakování, vypracuj on-line test (dostupné zde) 

Střední Amerika 

Vyzkoušej si práci se slepou mapou (dostupné zde), pošli screenshot svého 

třetího pokusu 😊 

Vypiš si do sešitu státy Střední Ameriky a doplň k nim názvy hlavních měst… 

 

uč. str. 46-47 – přečti si text na těchto dvou stranách, vypracuj doplňovačku 

(dostupné zde) a vyplněný soubor odešli na můj e-mail: gettin@1zsspk.cz 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzIeQWmMMJG-l3zDK5m6NkPSNagYE83CfjUxpcJSCr4_U0pA/viewform?usp=sf_link
https://online.seterra.com/en/vgp/3217?c=V4MHV
https://drive.google.com/open?id=1CA0VOofV7jqI3rGJU1NAsJrtJjJ8Ep5a

