
7. A (středa 20. 5. 2020) 

 

PŘÍRODOPIS 

Téma: Krytosemenné rostliny (pokračování) 

1) Přečti si text na str.99 včetně okrajů, do sešitu nadepiš Vrbovité, zapiš „Shrnutí“ a 

nakresli obr.74 na str.99 (schéma samčího a samičího květu). Připomeň si, co je 

jednopohlavný a oboupohlavný květ, co je rostlina jednodomá a dvoudomá (str.82). 

2) Přečti si text na str.100 až 101 včetně okrajů, do sešitu nadepiš Lilkovité, zapiš 

„Shrnutí na str.101. Prohlédni si všechny obrázky. 

3) Přečti si text na str. 101 až 103 včetně okrajů, do sešitu nadepiš Miříkovité, zapiš 

„Shrnutí na str.103. Prohlédni si všechny obrázky. 

4) Přečti si text na str. 103 až 106 včetně okrajů, do sešitu nadepiš Bobovité, zapiš 

„Shrnutí na str.106. Prohlédni si všechny obrázky. 

5) Na závěr vylušti křížovku a pošli všechna vyluštěná slova a tajenku                                       

na melichova.perina@seznam.cz . Tajenka: Lilek brambor je bylina, z které používáme 

jako potravinu ………………………. ……………… . 
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1. Vrba jíva má samčí a samičí rostliny, je to rostlina ……………………. . 

2. Rodové jméno jedovaté plané lilkovité rostliny 

3. Mnohé plané lilkovité rostliny jsou ……………….. . 

4. Rodové jméno bramboru 

5. Rodové jméno další plané jedovaté lilkovité rostliny 

6. Rodové jméno miříkovité rostliny používané běžně v naší kuchyni 

7. Miříkovitá rostlina, jejíž niťovité listy se používají do omáček atd. 

mailto:melichova.perina@seznam.cz


8. Rodové jméno nebezpečné miříkovité u nás nepůvodní rostliny způsobující alergie 

9. Čočka, fazol, hrách a další rostliny patří mezi …………………. . 

10. Bobovitá rostlina listnatých lesů se žlutými kvítky 

11. Pěstovaná bobovitá krmná rostlina – rodové jméno 

12. Nejčastější miříkovitá rostlina příkopů a okrajů lesů – rodové jméno 

13. Druhové jméno rulíku 

14. Semena některých bobovitých rostlin s vysokým obsahem bílkovin nazýváme …… 

 

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE) – STŘEDA 20. 5. 2020 

I. kontrola učiva ze dne 11. 5. 

1. uč. str. 102/cv. 2 (pís. do SŠ) 

 

4. uč. str. 82/cv. 3 – celé věty písemně do sešitu. Nezapomeň doplnit čárky! 

 

II. Nové zadání 

1. uč. str. 102/cv. 3 a) b) c) 

2. uč. str. 82/ cv. 4 do SŠ 

 

MATEMATIKA 

 Procenta - slovní  úlohy 
Původní cena zboží byla 2000 Kč. Urči jeho konečnou cenu, jestliže bylo zboží: 

① nejdříve zlevněno o 10% a potom zdraženo o 15% 

②nejdříve zdraženo o 15% a potom zlevněno o 10% 

③nejdříve zdraženo o 10% a potom zlevněno o 10% 

④nejdříve zlevněno o 15% a potom zdraženo o 15% 



ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. MRÁZOVÁ) 

– Zopakuj si slovíčka ze všech lekcí 

                           PS str. 54/1 doplň zdravotní problémy do bublin 

                                        54/2 – napiš radu pro tyto situace, použij should, shouldn´t 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. PAŠTOVÁ) 

Uč. str 59 ve cv 6a přepiš věty /podle pravdy o sobě/ do sešitu a podle příkladu vytvoř čas 

předpřítomný. /I have + 3. tvar slovesa/. 

 

ZEMĚPIS 

NEZAPOMEŇTE SI PRACOVAT S ATLASEM, VYHLEDÁVEJTE SI INFORMACE 

ZMÍNĚNÉ V TEXTU (zeměpisná místa, oblasti, řeky atd.) utvrzujte si vizuální paměť 

(pomáhejte 

si internetem). 

Do sešitu: 

Německo - republika 

Je členem EU (platí Eurem), Nato 

Uč. str. 84 – 85, nastudujte si text a vypište si informace. 

 

 


