
Učivo 23.3. – 27.3.   
Nejdříve všechny srdečně zdravím, držte se!Moc neotravovat rodiče, zbytečně 
se nedružit, poctivě udělat zadané úkoly a hlavně neztrácet dobrou náladu!!! 
Pokud by někdo něco potřeboval vysvětlit, spojení na mě máte, tak se 
ozvat!!!Za týden ahooooj!:) 
 
Český jazyk  
1.Tvarosloví – příslovce 
a) ! Opakování – příslovečné spřežky – spojení předložky a jména – zleva, 
vpravo, shora, zpaměti ,dokonce…zpravidla píšeme dohromady.! Nutno 
rozlišit např. do hromady písku x píšeme dohromady! 
b) stupňování – učebnice str. 68 - přečíst 
c) písemně  učebnice str.68/cv. 3 – do dom.sešitu! 
2.Pravopis písemně do školního sešitu zápis – a) stupňování 
b)Vypsat nepravidelnosti stupňování -  učebnice str.68 sloupeček vpravo dole 
Některá příslovce …… 
!!! Sledovat pořady online výuka pro školy čt1!!! 
 
Sloh  
a) doplnit PS str. 56/ cv. 1a, b 
b) promyslet ( nachystat nanečisto) charakteristiku pohádkové postavy – 
detailněji- uvést i příklady chování 
 
Literární výchova 
a) Vybrat 1 pohádku Čítanka str. 103- 108 ( nahoře) – vypsat do sešitu  
1) Název , národnost 
2 vypiš z textu (humorné znaky, hororové prvky, obecné znaky pohádek – 
přímo z textu¨) 
vvPokud tam nějaké znaky nejsou, napíšeš, že chybí  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zeměpis 
 
Austrálie   / úvod: podívej se na dokument o Austrálii, atlas - orientace/,  Australský svaz 
Rozsáhlé území, malý počet obyvatel. Jinak - nejmenší kontinent 
Austrálie - Severní,Střední,Jižní, podnebí, tropické vlhké, suché tropické, subtropické, 
řeky: krátké, Murray, Darling / najdi na mapě/ 
vegetační pás: deštné lesy, savany, pouště, subtropy 
fauna,flora:  orchideje, blahovičník ,kakadu,hadi, klokani , ptakopysk, koala  
pěstované plodiny: kokosy,pšenice,citrusy,víno 
suroviny: barevné kovy, zlato,ropa, uran, diamanty 
obyvatelstvo: černá rasa - Austrálci, bílá rasa -Australané 
 
 
 
Austrálie je vyspělá země. Rozvinutý těžký průmysl ve velkých městech. Zemědělství - vlna, skopové a 
hovězí maso, mléčné výrobky. 
Austrálie spolupracuje a obchoduje s vyspělými státy světa. 
                        
Otázky a odpovědi:  str. 85  / písemně/, ....    Vyhledej města na mapě?  Sydney, Melbourne, Perth? 
Zeměpis 
 
 Matematika 
 
http://klikni9.tiscali.cz 
 
 
 
 
 

Angličtina 7.B 23.3.-29.3. 2020 

Děti mají zadanou práci v Google Classroom 

- pracovní listy na procvičení stupňování přídavných jmen (vyplní a pošlou přes Google 

Classroom)  

- poslech písničky The Show Must Go On a vyplnění PL, který je v GC 

- Pracovní sešit – str. 50  

- dobrovolný úkol: Pokud to bude nožné, děti se podívají na film/seriál v AJ (nejlépe s 

anglickými titulky) – následně mi napíšou do Google Classroom název filmu, na který se děti  

dívaly   

 

 

Dějepis  

 
7. třída – dějepis 23. 3. 
Pustíte si následující videa – všechny díly 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/880555-z-rodu-lucemburku/dily/ 
PS str. 31,32 - vyplnit 
V učebnici kapitola České království za vlády Lucemburků str. 57 - 64 
-  

 

 

 

http://klikni9.tiscali.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/880555-z-rodu-lucemburku/dily/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Přírodopis 23.-27.3. 
Přepsat zápis do sešitu: 

Semenné rostliny 
-rozmnožují se semeny 
-tělo z orgánů tvořených pletivy 

KOŘEN 
-funkce: upevňuje rostlinu, přijímá vodu s rozpuštěnými živinami 
-stavba kořene (překreslit obrázek s popisem): 

 
 -dělivé pletivo  – zajišťuje růst kořene do délky, vznik kořenových vlásků – příjem vody 

-na špičce kořene, který je chráněn kořenovou čepičkou 
   -kambium-zajišťuje růst kořene do šířky 
 -vodivé pletivo -v cévním svazku, který má dvě části: 
    1)vzestupný proud-vede vodu s živinami nahoru (do stonku, listů …) 
    2)sestupný proud-naopak (vede vodu s živinami dolů) 
 
 
 
 
 
 

STONEK 
-funkce: drží listy (květy, plody), zajišťuje rozvádění vody s živinami 
-3 typy (překreslit do sešitu): 



 
-stavba stonku (překreslit obrázek s popisem): 

 
 

 -cévní svazek-dvě části: 
   1)dřevní část- vede vodu s živinami vzhůru k listům 
   2)lýková část-vede živiny vytvořené při fotosyntéze dolů do stonku, kořene 
 -kambium-růst do šířky - dřeviny→kmen-vznik letokruhů: →jarní dřevo-světlejší pruhy, širší 
                          →letní dřevo-tmavší pruhy, užší 
 
          
   
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matematika 
Matematika 23. 3. – 27. 3. 
 
Řešení předchozího zadání je zde. Zkontrolujte si svá řešení, případné chyby opravte. 

 



 

 
Výklad: 
 
Spojování více poměrů v postupný poměr. 
 
Využijeme možnost poměry libovolně krátit, či rozšiřovat. Tedy převedeme je na takový tvar, aby 
společná veličina v obou poměrech byla vyjádřena stejnou číselnou hodnotou. 
 
Př. Ve sklepě jsou jablka, hrušky a broskve. Jablka a hrušky jsou v poměru 4 : 3. Hrušky a broskve jsou 
v poměru 5: 2. V jakém poměru jsou všechny tři druhy ovoce dohromady? V jakém poměru jsou 
jablka a broskve? 
 
 J : H : B 
 4 : 3   U hrušek potřebujeme stejné číslo. Horní poměr tedy vynásobíme  
   5 : 2 pěti a spodní poměr vynásobíme třemi. 
 20 : 15   
   15 : 6 
 20 : 15 : 6 J : H : B = 20 : 15 : 6 
      J : B = 20 : 6 = 10 : 3 
 
Ještě jsme nedělali příklady, kdy známe poměr a číselnou hodnotu některé jeho části.  Postupovat 
budeme obdobně jako při rozdělování čísla v daném poměru. 
 
Př.:  Kolik g hladké mouky přidáme do 600g polohrubé mouky, máme li je smíchat v poměru 3 : 5? 



 H : P = 3 : 5 Polohrubé mouky máme 600g, které tvoří 5 dílků. 
        Jeden dílek je tedy 600 : 5 = 120g. 
        Hladké mouky máme dát 3 dílky, tedy 3 . 120 = 360g. 
 
Cvičení: pracovní sešit str. 153-155 
 
Cvičení jsou jednoduchá, měli byste je zvládnout bez nápověd.  
Ale přeci: 154/19 Součet úhlů v trojúhelníku je 180°. 
 154/20 Převeďte 2 kg na gramy. 
 154/21 Převeďte 0,5 kg mouky na gramy. 
 155/23 Převeďte vždy větší jednotku na menší a poměr zkraťte do základního tvaru. 
 155/24 Změňte číslo postupně v poměru 4 : 3 a poté 3 : 1,5. 
 155/25 Kterým z čísel 2, 3, 5, 7 je číslo 679 dělitelné beze zbytku? 
 155/26 Kvádr má každou hranu 4krát. Tedy:   4a + 4b + 4c = 228 mm 
  a + b + c = 57 mm 
  Složte poměry v postupný poměr. 
  Spočítejte celkový počet dílků. 
  Spočítejte velikost jednoho dílku. 
  Spočítejte délky hran. 
Fyzika 23. 3. – 27. 3. 

 
Spočítej příklady: 
vzorce: hydrostatická vztlaková síla: Fvz= V.ρ.g 



 V=Fvz:ρ:g 
 ρ= Fvz:V:g 
 gravitační síla: Fg= m.g 
 hustota: ρ = m:V 
  m=ρ.V 
  V=m:ρ 
1. Spočítej hydrostatickou vztlakovou sílu a gravitační sílu působící na těleso o hmotnosti 600kg a 

objemu 0,5m3 ve vodě. Urči velikost výsledné síly, a jestli se potopí na dno nebo vyplave na 
hladinu. 

 
2. Jaký je objem tělesa, na které ve vodě působí hydrostatická vztlaková síla 8000 N? 
 
3. Spočítej hustotu kapaliny, ve které na těleso o objemu 50 dm3 působí hydrostatická vztlaková síla 

400N. 
 
4. Těleso o hmotnosti 300kg je z látky o hustotě 1500kg/m3. Spočítej, jaká na něj působí ve vodě 

hydrostatická vztlaková síla. 
 
Promysli:  Záleží velikost hydrostatické vztlakové síly na hloubce pod hladinou? 
  Velikost jaké síly závisí na hloubce pod hladinou? 
  Jaký je mezi těmito silami rozdíl? (Jak na těleso pod hladinou působí?) 
 
 

Dějepis 
7. třída – dějepis 23. 3. 
Pustíte si následující videa – všechny díly 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/880555-z-rodu-lucemburku/dily/ 
PS str. 31,32 - vyplnit 
V učebnici kapitola České království za vlády Lucemburků str. 57 - 64 
-  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/880555-z-rodu-lucemburku/dily/

