
7. A (středa 10. 6. 2020) 

 

PŘÍRODOPIS 

Téma: Společenstva rostlin 

1) Přečti si o jednotlivých společenstvech rostlin na str.122 až 127 až po okrasné rostliny 

pěstované v bytech. 

2) Do sešitu nadepiš Společenstva rostlin , o jednotlivých stanovištích si přečti a pod 

název každého stanoviště vypiš příklady rostlin, které tam rostou. Uvědom si, které 

z nich znáš. 

3) Až budeš vypisovat rostliny lesního společenstva, nakresli a popiš obr.143 na str.124. 

Pokus se vystihnout rozdílné znaky čepele listu u různých druhů javorů. Pamatuješ si  

ještě, co je čepel?                     řapík 

                                                     čepel 

 

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE)  

 

I. kontrola vyplnění testu (sciodat) – kontrolovala jsem v neděli 7. 6. v 17 hod. 

Chválím za vyplnění testu Radima a Veroniku. 

Zadání však stále nesplnil František, Janek, Filip, Tomáš, Jindra; z děvčat Daryna, Andrea, 

Karolína a Daniela. 

 

II. Nové zadání 

 

1. uč. str. 87/cv. 5 – základní skladební dvojice vypsat do SŠ 

2. uč. str. 87/ 2 a) b) do SŠ 

3. uč. str. 87/ cv. 3 vypracuj ve Wordu a do pátku 12. 6. pošli 

 na www.zitkova.perina@seznam.cz 

 

MATEMATIKA 

 
Obvod a obsah rovnoběžníku - ŠS 
Načrtni si rovnoběžník ABCD, označ jeho strany a=AB=CD, b=BC=AC a vyznač výšku va=DD1 a výšku 

vb=DD2 podle obrázku 212/7 

Rovnoběžník:   obvod   o=2*(a+b) 

                               obsah   S=a*va                 S=b*vb 
Př.: Vypočítej a) obvod rovnoběžníku (a=3,5 cm, b=0,8 dm)      b) obsah rovnoběžníku (a=5 cm, va=4,5 cm) 

Náčrtek:                Zápis:                    Výpočet:                                            Náčrtek:             Zápis:                    

 Výpočet: 

                               a=3,5cm                                                                                                      a=5 cm 
                               b=0,8 dm=8cm                                                                                          va=4,5, cm 

                               o=….cm                                                                                                      S=….cm2 

                               o=2*(a+b)                                                                                                    S=a*va  

                               o=2*(3,5+8)                                                                                                 S=5*4,5 

                               o=23 cm                                                                                                       S=22,5 

cm2                         

http://www.zitkova.perina@seznam.cz


Obvod rovnoběžníku je 23 cm.                                                                Obsah rovnoběžníku je 22,5 cm2. 

PS 180/2,4 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. MRÁZOVÁ) 

 

– PS str. 58 cv. 1 – slova z rámečku doplň do textu, věty seřaď tak, aby tvořily příběh. 

                   cv. 2 – celý příběh si pozorně ještě jednou přečti a odpověz na otázky.l 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. PAŠTOVÁ) 

 

Zopakuj si předpřítomný čas + just, ever, never, otevři 

si https://www.youtube.com/watch?v=MiPWhnrfLgo 

Vypracuj podle této gramatiky stranu 51 v prac. sešitě cv 4 na straně 51. 

 

ZEMĚPIS 

NEZAPOMEŇTE SI PRACOVAT S ATLASEM, VYHLEDÁVEJTE SI INFORMACE 

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

(pomáhejte 

si internetem). 

Učebnice str. 93 dole – přečtěte si: Víte, že………… 

Do sešitu: 

Státy bývalé Jugoslávie 

Chorvatsko -  republika, EU, Nato, měna – chorvatská kuna 

- Přímořská střediska, cestovní ruch, přístavy Rijeka, Split 

Bosna a Hercegovina – republika, měna – směnitelná (konvertibilní) marka 

- Hornatá země, velké nerostné bohatství 

Republika Severní Makedonie -  měna- makedonský denár 

- Málo rozvinutý stát, převažuje potravinářský průmysl (k nám se dováží víno) 

Srbsko – republika, měna – srbský dinár 

- Menšiny Maďarů a Albánců 

- Strojírenský a potravinářský průmysl 

Černá Hora – republika, Nato, není v EU, ale platí se Eurem 

- Hornatý povrch 

- Hospodářsky málo rozvinutá země 

- Převažuje potravinářský a cestovní ruch 

Kosovo -  (bývalá srbská provincie), republika, v rámci EU ji uznalo 22 států včetně ČR, 

měna - Euro 

- Žijí zde především Albánci 

- Velmi slabé hospodářství 

Slovinsko – republika, EU, EURO, NATO 

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


- Strojírenský a dřevozpracující průmysl 

- Turistický ruch 

Další stát nepatří mezi výše uvedené. 

Albánie – republika, Nato, měna – albánský lek 

- Velké zásoby chromu a přírodního asfaltu 

- Hospodářství je málo rozvinuté 

 

 
 

 

 

 


