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ČESKÝ JAZYK 

 

Zdravím všechny onlinery a onlinerky 😊 

Posunuli jsme se k lexikologii (disciplíně, která se zabývá slovní zásobou a jejím 

užíváním). Dozvíte se, co to jsou slova jednoznačná, mnohoznačná, jakými 

způsoby dochází k přenášení významu. 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 (kvíz) 

Jednoduchý kvíz na procvičování pravopisu (dostupné zde nebo zde: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gnu9fJMyKEi9ZnmGHb

VB8prIe4JwkdZFq_IBG6uvuFRUQVRZNExIVUxKSTY3VFNFUlBWTFI0TD

ZONS4u) 

 

2) Význam slov – výklad 

V tomto souboru se dozvíte, jaký je rozdíl mezi slovy jednoznačnými a 

mnohoznačnými, zjistíte, jakými způsoby může docházet k přenesení významu... 

(dostupné zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=1HUCgSvqSR6mhalJzE9-3x4auv-6sEFS3) 

 

3) Význam slov, sousloví a rčení – pracovní list 

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

https://drive.google.com/open?id=1x3Brvc6lo-B8iBDHTjr88KZUw_psS9kq) 

 

4) Sloh – vyprávění 

Napište krátké vyprávění a použijte v něm alespoň tři rčení. Vymyslete k němu 

obrazný nadpis (dostupné zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=19Cmf1Q3OVHK7edXRdfjfShW7rGjInmYk)  

 

5) Literatura – Vita Caroli 

Přečtěte si text na stranách 79-80. Vypracujte úlohy uvedené v přiloženém 

souboru. Zapište si do sešitu, co je to ich-forma a er-forma vypravěče (dostupné 

zde nebo zde: https://drive.google.com/open?id=159f1bqp1-BGxiAONti2WdJz-

KLYUqLeS) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gnu9fJMyKEi9ZnmGHbVB8prIe4JwkdZFq_IBG6uvuFRUQVRZNExIVUxKSTY3VFNFUlBWTFI0TDZONS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gnu9fJMyKEi9ZnmGHbVB8prIe4JwkdZFq_IBG6uvuFRUQVRZNExIVUxKSTY3VFNFUlBWTFI0TDZONS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gnu9fJMyKEi9ZnmGHbVB8prIe4JwkdZFq_IBG6uvuFRUQVRZNExIVUxKSTY3VFNFUlBWTFI0TDZONS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gnu9fJMyKEi9ZnmGHbVB8prIe4JwkdZFq_IBG6uvuFRUQVRZNExIVUxKSTY3VFNFUlBWTFI0TDZONS4u
https://drive.google.com/open?id=1HUCgSvqSR6mhalJzE9-3x4auv-6sEFS3
https://drive.google.com/open?id=1HUCgSvqSR6mhalJzE9-3x4auv-6sEFS3
https://drive.google.com/open?id=1x3Brvc6lo-B8iBDHTjr88KZUw_psS9kq
https://drive.google.com/open?id=1x3Brvc6lo-B8iBDHTjr88KZUw_psS9kq
https://drive.google.com/open?id=19Cmf1Q3OVHK7edXRdfjfShW7rGjInmYk
https://drive.google.com/open?id=19Cmf1Q3OVHK7edXRdfjfShW7rGjInmYk
https://drive.google.com/open?id=159f1bqp1-BGxiAONti2WdJz-KLYUqLeS
https://drive.google.com/open?id=159f1bqp1-BGxiAONti2WdJz-KLYUqLeS
https://drive.google.com/open?id=159f1bqp1-BGxiAONti2WdJz-KLYUqLeS
https://drive.google.com/open?id=159f1bqp1-BGxiAONti2WdJz-KLYUqLeS
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MATEMATIKA 

 

Zdravím opět po týdnu. |Tak jak se tento týden dařilo? Věřím, že dobře, pustíme se 

tedy nejprve opět do kontroly zadaného: 

 

Učebnice str. 55 – bystření úsudku ( 7.B - na společné hodině v úterý jsme procházeli) 

 

1) Přímá úměrnost – a,b,d         nepřímá úměrnost – e       žádná úměrnost – c 

2)   

1 kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg 

35 

Kč 

70 

Kč 

105 

Kč 

140 

Kč 

175 

Kč 

210 

Kč 

245 

Kč 

280 

Kč 

315 

Kč 

350 

Kč 

 

3)  

Čas 

(hod) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Židlí 

(ks) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

4) 

 

Čas 

(hod) 

1 0,5 2 2,5 3 4 7 9 10 

Počet 

housek 

60 30 120 150 180 240 420 540 600 

 

Platí: 

Strana čtverce a = 8                         obsah čtverce S1 = 64 

 

Strana čtverce b = 4                          obsah čtverce S2= 16 

 

Musí platit:   a : b = S1 : S2 

                                  8 : 4 = 64 : 16   krátíme oba poměry na základní tvar 

                       2 : 1 ≠ 4 : 1   což jak vidíme se nerovná, proto se nejedná o přímou 

                                                úměrnost 

Strana se dvakrát zmenšila, ale obsah se čtyřikrát zmenšil  ( ne dvakrát) 

 

Str.57 – bystření úsudku 
1) Přímá úměrnost- a,e        nepřímá úměrnost – b,c,d        žádná – f 

2) Ano, třeba: čím starší je člověk, tím je vyšší 

3) Přímá: rychlost auta - ujetá vzdálenost 

ujetá vzdálenost – spotřeba benzínu 

spotřeba benzínu – cena za benzín 

           Nepřímá: rychlost auta – doba jízdy 

 

Dále zkontrolujeme př v PS: 
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Všechny tyto příklady jste mohli počítat pomocí zrychleného výpočtu ( postup rozepsán 

minule, 7.B – vysvětleno v úterý při vysílání), výsledky se musí shodovat 

 

Tento týden vás čeká procvičování: 

 

Učebnice str. 56 – Zlatý test XIV. 

 Znovu si připomeň na str. 61 vpravo nahoře řešení trojčlenky. 

Učebnice str. 61/cv. 1,2 3 

PS str.167/př. 7,8 

     str. 168/ př. 9, 10, 11 

 

Tak, pro tento týden je to všechno, ať se vám daří počítání a nezapomeňte nahlásit 

splnění práce. 

Mějte se pěkně, zdraví 

                                                  Marcela Macečková a Eva Skříčková 
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PŘÍRODOPIS  

Milí sedmáci, v učebnici na str. 80, 81 si přečtěte text – Rozmnožování rostlin, 

pokračování rodu a poté si zapište do sešitu zápis. Jakmile budete mít hotovo, 

v pracovním sešitě si vyplňte str. 34 – Semena a a plody, je to opakování z minulého 

týdne.  

Zápis do sešitu: 

ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN 

 

1. Pohlavní (generativní) 

-pomocí semen – r. semenné 

-dochází ke splynutí samčí pohlavní (spermatické) buňky se samičí pohlavní buňkou 

(vaječnou) = OPLOZENÍ 

ZYGOTA = oplozená samičí pohlavní buňka  

2. Nepohlavní 

-pomocí výtrusů – r. výtrusné 

-zde však dochází ke střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování  

3. Vegetativní 

-vznik nové rostliny z části mateřské rostliny 

A) oddenky 

B) šlahouny 

C) cibule 

D) oddenková hlíza 

E) řízkování  

F) očkování  

    roubování  

 

RŮST A VÝVIN ROSTLIN 

RŮST 
- nevratné zvětšování objemu a hmotnosti rostliny 

Podmínky: 
 světlo 

 teplo 

 voda 

 minerální látky  

VÝVIN (ONTOGENEZE) 

- od vzniku zygoty po zánik rostliny 

- několik týdnů až tisíce let 

Podmínky: 
 vlhkost 

 teplota 

 kyslík 
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4 skupiny rostlin podle délky jejich vývinu 

 JEDNOLETÉ ROSTLINY 

- letničky 

- během jednoho roku vyklíčí, vyrostou, vykvetou, vytvoří plody se semeny a 

odumřou 

 DVOULETÉ ROSTLINY 

- první rok vyklíčí a vytvoří vegetativní orgány (kořen, stonek, list) 

- druhý rok generativní orgány (květ, plod), odumírají  

 VÍCELETÉ ROSTLINY 

- rostlina vyklíčí, několik let roste, po určité době (závisí na podmínkách) kvetou, 

plodí, odumřou  

 VYTRVALÉ ROSTLINY 

- trvalky 

- každým rokem vyrostou, kvetou, plodí  

 

Pro tento týden vše. Přišlo mi pár dotazů, že vám nejde přihlásit se na taktik. 

Posílám opět odkaz a zkuste se přihlásit znovu. Netuším, kde se stala chyba, 

protože žáci ze 7.A přihlášeni na taktiku jsou. Neozývají se mi někteří žáci, že 

mají splněno. Jména psát nebudu, sami si sáhněte do svědomí, jak kdo pracuje a 

zadané práce plní. Nezapomeňte odevzdat herbář, někteří rychlíci už mají 

splněno, za což je velice chválím Veškeré práce zohledním při vysvědčení. Tak 

ať se vám práce daří, mějte se pěkně!:-)Z. Z. 
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/83387/5484c2c594e933a1f4aecc31808927c6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/83387/5484c2c594e933a1f4aecc31808927c6
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ANGLICKÝ JAZYK – skupina paní učitelky Šteindlové 

Úkoly na další týden 25. 5. – 29. 5. 

 

Zdravím vás  Posílám klíč ke cvičením pro ty, co nebyli na online hodině – pracovní sešit str. 52 – 53 

 

 
 

 
 

Uč se slovíčka 5A, 5 B, 5 C, 5 D 

Posílám opakovací testík, pošli mi ho do konce týdne  

 

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 – skupina paní učitelky Brázdové 
 
Máme tu další týden a já vás zdravím s dalšími úkoly. Začali jsme novou lekci, v níž se 

seznámíme podrobněji s předpřítomným časem. 

 

1) Podíváš se na krátké video, ve kterém si znovu poslechneš vysvětlení, jak se tvoří a 

používá předpřítomný čas – nepřeskakuj tuto část úkolu, neboť nové učivo není zrovna 

snadné!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ENao97DDmQQ 

 

2) Zopakuješ si kolokace (ustálená spojení) a vypracuješ v PS str.44/3 a 4, str.45/5 

(označeno jako poslech, ale jde to i bez poslechu; někteří již mají hotovo z hodiny) 

 

3) V PS budeš pokračovat na str.46/1 – slovesa musí být v tom třetím tvaru. Připomínám, 

že u pravidelných sloves je třetí tvar stejný jako minulý čas (např. open – opened - 

opened). 

 

4) Pustíš si další video, odkaz nalezneš níže: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o1_0Gz4uRKo 

 

5) Zapíšeš si do školního sešitu, jak se tvoří zápor a otázka v předpřítomném čase. 

 

I haven‘t done my homework yet.  =  Ještě jsem neudělal domácí úkol. 

 

She hasn‘t won any competition.  =  Ještě nevyhrála žádnou soutěž. 

 

We have never been to Japan.  =  Ještě nikdy jsme nebyli v Japonsku. 

 

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

 

Has he finished his book?  =  Dokončil už svou knihu?  -  Yes, he has. / No, he hasn‘t. 

 

6) Opět si vezmeš PS a vypracuješ str.46/2,3 – celou stranu 46 nafotíš a pošleš ke kontrole. 

 

7) Naučíš se nová slovíčka k části 5B a přečteš si kreslený příběh v učebnici na str.58. 

 

Kdo se zúčastní online výuky, má méně práce a více chápe!!   I. 

Brázdová 
 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ENao97DDmQQ
https://www.youtube.com/watch?v=o1_0Gz4uRKo
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Dějepis 
 
Pokyny z minulých týdnů jsou dostupné na Google disku – odkaz níže. 

 Nová látka – Pozdní středověk – Jagellonci 

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

 Pro tento týden jsou snímky v prezentaci 2–11 

 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 85–86 

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

  

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

Posílám správné řešení pracovního sešitu strana 41. Zkontroluj si správné řešení se svým 

řešení, případné chyby si oprav. Tuto opravenou stranu neposílej zpět. 

 

 
Nový úkol na tento týden.  

Vypracuj v pracovním sešitě stranu 42 a 43. Vypracované strany ofoť a pošli zpět ke 

kontrole. Pokud nebudeš něco vědět, pošli jen ta cvičení, která zvládneš. Za týden si své 

řešení zkontroluješ. Vyřešené strany pošli do 29.5. 
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PS str. 43 
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Zeměpis 
 

Asie 

Přečtěte si text v učebnici na stranách 5-6, místa, která jsou v textu zmíněna si 

najděte v učebnici na mapě vlevo. 

 

Vypracujte do sešitu odpovědi na následující otázky: 

1) Jaká je rozloha Asie? 

2) Kudy vede průběh eurasijské hranice? 

3) Od jakých slov jsou odvozeny názvy Asie a Evropa? 

4) Jaká je členitost Asie? 

5) Jaké jsou nejnižší a nejvyšší body Asie? 

6) Jak se jmenoval Novozélanďan a jeho nepálský šerpa, kteří v roce 1953 

zdolali vrchol Mount Everestu? 

 

Spojovačka – fyzická geografie (dostupné zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=12vpV8219zPDNmrqnIOFS0pJ70Ar3PfNq) 

Zařaďte oblasti uvedené pod tabulkou ke správným sloupcům podle toho, co 

označují… Výsledek své práce odešlete na můj e-mail: gettin@1zsspk.cz. 

 

Slepá mapa (dostupné zde nebo zde: https://online.seterra.com/cs/vgp/3454) 

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

 

https://drive.google.com/open?id=12vpV8219zPDNmrqnIOFS0pJ70Ar3PfNq
https://drive.google.com/open?id=12vpV8219zPDNmrqnIOFS0pJ70Ar3PfNq
https://online.seterra.com/cs/vgp/3454
https://online.seterra.com/cs/vgp/3454

