
7. A (pátek 15. 5. 2020) 

 

MATEMATIKA 

Procenta - slovní  úlohy 
Do ŠS 240/4 sleva 5%....cena po slevě…7106 Kč (= 95% z původní ceny) 

240/5 

PS 208/20a 

PS 215/9 
 

PŘÍRODOPIS 

Téma: Krytosemenné rostliny (pokračování) 

1) Přečti si text na str.90 až 93 včetně okrajů – Růžovité. Nadepiš do sešitu, prohlédni si 

všechny obrázky. Vypiš z textu a podle obrázků názvy všech uvedených druhů. Zapiš 

„Shrnutí“ na str.93. 

2) Přečti si text na str.93 až 95 včetně okrajů – Brukvovité. Nadepiš do sešitu, prohlédni 

si všechny obrázky. Vypiš z textu a podle obrázků názvy všech uvedených druhů. 

Zapiš „Shrnutí“ na str.95. Na obrázcích 62 a 63 na str.95 si zkus určit, jaké je 

postavení listů na stoncích (obr.21 na str.78). 

3) Přečti si text na str.96 až 98 včetně okrajů – Břízovité, Lískovité, Bukovité. Nadepiš 

do sešitu a prohlédni si všechny obrázky. Vypiš z textu a podle obrázků názvy všech 

uvedených druhů. Zapiš „Shrnutí“ na str.96, 97 a98. U obrázků větviček dřevin                

na str. 96 až 98 si listy srovnej s názvy tvarů čepele a okrajů čepele na obrázcích 16 a 

19 na str.77. Bylo by dobré naučit se poznávat aspoň základní naše listnaté stromy a 

keře podle listů: bříza, olše, líska, habr, buk, dub. 

 

ČESKÝ JAZYK (SLOH)  

Životopis 

1. uč. str. 122-123 = přečti si poučení 

2. zapiš do sešitu slohu 

Životopis 

- poučení (zápis učiva) najdu v pracovním sešitě uprostřed na straně 9 

3. uč. str. 123/cv. 1 – do sešitu slohu 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. MRÁZOVÁ) 

Nauč se slovíčka do konce 6. Lekce 

                         Učebnice str. 68/1a – doplň slova z nabídky do rámečků a přelož 

                                                        1b – použitá slova přiřaď k obrázkům 



                                                        cv.3 – přečti si rozhovor Lewise s matkou a odpověz na 

otázky ve cv. 3 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. PAŠTOVÁ) 

Uč. str. 59 cv 4a doplň dialog z příběhu a přepiš věty do sešitu. Prac. seš. str 47 cv 4, do 

otázek vlož ever, do záporných odpovědí vlož never. 


