
7. A – středa 8. 4. 2020 

 

Moje milá 7. A,  

myslím na Vás. Věřím, že se všichni máte dobře, jste zdraví, nezlobíte rodiče, a tajně 

doufám, že pečlivě vypracováváte zadané úkoly v jednotlivých předmětech, zvláště v českém 

jazyce. 

 Přeji Vám i Vašim rodičům klidné a pokud možno příjemné prožití velikonočních 

svátků. 

 Snad se příští měsíc uvidíme ve škole. Už se na Vás těším. 

          V. Zítková 

 

PŘÍRODOPIS 

1) Přečti si text str.63 – 65 Lichokopytníci včetně okrajů, prohlédni si všechny obrázky, 

nakresli a popiš obr.206 na str.64, zapiš si „Shrnutí“ na str.65 a vypiš zástupce 

lichokopytníků uvedených v textu. Připiš následující informace a podívej se na video: 

Kůň domácí – vyšlechtěn z divokého předka 

Kůň Převalského – Mongolsko – poslední stádo – díky ZOO Praha 

https://www.youtube.com/watch?v=Pn0qhH5zy3Y 

Mustangové – zdivočelá forma koně domácího 

Samec: hřebec             mládě: hříbě 

Samice: klisna        vykastrovaný hřebec: valach 

 

2) Dále prostuduj články Chobotnatci, Kytovci, Letouni na str.65 – 68 včetně okrajů. 

Vypiš do sešitu důležité znaky těchto skupin savců a jejich zástupce, prohlédni si 

všechny obrázky. Nakresli aspoň jednoho zástupce kytovců. 

https://www.youtube.com/watch?v=lBko8YT9Lmo 

https://www.youtube.com/watch?v=gUI8At1xQUM 

https://www.youtube.com/watch?v=iVeon69Zh28 

 

3) Zjisti, co se událo v nedávné době v ZOO Praha – týká se chobotnatců. Zjištění pošli 

na adresu melichova.perina@seznam.cz  . 

 

Přeji vám hezké, i když poněkud nezvyklé, Velikonoce. 

 

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE)  

I. Kontrola zadání (6. 4.) 

1. uč. 98/1 – vypsat základní skladební dvojice do sešitu a doplnit -i/-y 

https://www.youtube.com/watch?v=Pn0qhH5zy3Y
https://www.youtube.com/watch?v=lBko8YT9Lmo
https://www.youtube.com/watch?v=gUI8At1xQUM
https://www.youtube.com/watch?v=iVeon69Zh28
mailto:melichova.perina@seznam.cz


Hlasy utichly; pobíhali psi; cyklisté se ztráceli; zářily oči; koně cválali; Vyzkoušeli jsme 

(my); Závodníci se připravili; Trávníky se zazelenaly; všichni se rozesmáli; Stromy 

šuměly; větve se ohýbaly; Piloti přistáli; udělali byste (vy); tatínek a bratr koupili; 

Babička a dědeček sbírali; přelétli čápi; Děti jely; Nevím (já); se poděly barvy; vyběhly 

srny. 

2. uč. 76/ 2 – doplňte vhodné předměty a určete pád (pís. do sešitu) – já jsem doplnila 

např. tyhle, pády jsou stejné. Předmět rozvíjí sloveso, proto předměty uvádím s řídícím 

větným členem – slovesem. 

dosáhla cíle (2. p.); složil nářadí (4. p.); prodat chatu (4. p.); koupit pro maminku (4. 

p.) koupit auto (4. p.); poslala pohlednici (4.p.); Jirkovi (3. p.) se nelíbilo; vám (3. p.) 

předvedl; předvedl úlovek (4. p.); zamést dvorek (4. p.); shrabat listí (4. p.); se 

připravovali na utkání (4. p.); se ptal na cestu (4. p.); Koupili jsme knihu (4. p.); 

postaral jsem se o psa (4. p.); lovili kachny (4. p.) 

 

I. Nové zadání 

1. uč. str. 99/ cv. 2 do sešitu 

2. uč. str. 76 /3 a) b) 

3. PS str. 35/cv. 2 (uvedená slova – předměty – musí zůstat ve stejném tvaru, jak jsou 

napsaná) 

 

MATEMATIKA 

Slovní úlohy 
             Ten, kdo ještě stále nemá PS 3. díl, tak ať se mi co nejdříve ozve na  

           stankova.perina@seznam.cz 

                PS 166/4 n.ú.       o 2 dny dříve…8-2=6 (dní)    

4 jízdy………8 dní    

↑  x jízd..……..6 dní↓               

(vyjde des.č., musíš zaokrouhlit na celé jízdy nahoru)                                                                              

PS 167/6   p.ú. 

PS 167/7   n.ú.   (smíšené číslo si převeď na nepravý zlomek nebo na des. č) 

PS 167/8   p.ú.    (klíčivost vyjádři zlomkem a poměrem v základním tvaru) 

(PS 166/4 Vytěžené dřevo se sváží z lesa na pilu. Řidič cestu vykoná denně 4x a práce mu trvá 8 dní. ¨ 

               Kolikrát by musel jet denně, aby byl s prací hotov o 2 dny dříve? 

               PS 167/6 Jedna tuna mořské vody obsahuje 25 kg soli. Kolik tun mořské vody je třeba odpařit, aby se 

               získala 1 tuna soli? 

               PS 167/7 Alej byla vysázena ze 490 stromů vzdálených 6 metrů. Kolik stromů by se vysázelo, kdyby    

               vzdálenost byla 7½ m? 

               PS 167/8 Z 200 zasetých semen 8 nevyklíčilo. Kolik semen pravděpodobně nevyklíčí z 900 zasetých 

               semen? Vyjádřete klíčivost zlomkem a poměrem – v základním tvaru) 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. MRÁZOVÁ) 
 

řešení překladu: 

1. I have (got) two brothers. 

2. Paul is fair and his brother is dark. 

3. They are both very intelligent. 

4. My cousin and my uncle are both doctors. 



5. My grandfather is from Greece and my grandmother is American. 

6. There is a small table near the window. 

7. There are two beds in the bedroom. 

8. There is a comfortable sofa in the living room. 

9. On which floor do you live ? 

10. I live at 57, Green street. 

 

PS str. 48/3 – pod obrázky napiš věty v předpřítomném čase, slovíčka vyber ze cv. 2 

                         Kde je na obrázku x – napiš věty v záporu 

Nauč se slovíčka L 6.A 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. PAŠTOVÁ) 

Prac. seš. str 41 cv 3 a 4 - vytvoř věty v čase přítomném průběhovém do budoucnosti.  

Cv 5 – napiš, co budeš dělat příští týden, použij slovesa v čase přít. průběhovém. 

 

ZEMĚPIS 

Nadpis: 

Pobaltské státy – Estonsko, Lotyšsko, Litva 

1. Podle atlasu světa – politické mapy Evropy nakreslete asi na půl stránky tyto tři státy 

tak, jak jsou v mapě (nerozdělujte je). 

2. Dále vyznačte (pojmenujte): 

a) Jejich hlavní města 

b) Státy, se kterými mají hranice a Baltské moře 

https://www.youtube.com/watch?v=efQsK1UNIIQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=efQsK1UNIIQ

