
7. A (pátek 22. 5. 2020) 

MATEMATIKA 

 Procenta - slovní  úlohy 
PS 215/12 (počet stromů celkem = 100%) 

PS 216/15 (cena před slevou = 100%) 

PS 213/16 (820 kg = 100%) 

 

PŘÍRODOPIS 

Téma: Krytosemenné rostliny (pokračování) 

1) Přečti si text na str.106 až 109 včetně okrajů –Hvězdnicovité. Nadepiš do sešitu, 

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

druhů.  

2) Pokud máš možnost, zkus si splnit úkol na str.106 dole – rozbor pampelišky lékařské. 

Nakresli a popiš obr.92 na str.107 : rozříznutý úbor a jeden květ. Zapiš „Shrnutí“ na 

str.109. 

3) Opakování: podle obrázků s pomocí učebnice nebo jiného materiálu urči názvy 

krytosemenných dvouděložných rostlin patřících do společné skupiny:  

1       2                 3                      

  4          5    

6    7  



 8   

Názvy rostlin a název celé skupiny pošli na melichova.perina@seznam.cz . Mezi obrázky jsou 

tři druhy jednoho rodu (např. lípa-rod rsdčitá-druh). Rozpoznáš je? Popiš poznávací znaky 

listů těchto tří druhů a přidej k názvům. 

 

ČESKÝ JAZYK (SLOH)  

I. kontrola zadání ze dne 15. 5. 

 

II. Nové zadání 

uč. str. 123/ cv. 2 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. MRÁZOVÁ) 

– PS 55 – doplň 6 dialogů podle obrázků, použij should, shouldn´t 

                         Učebnice str. 70 – přečti si úvodní článek o S.A. + S.S, potom cv. 2 označ TxS 

                         MUST         -         MUSTNˇT 

                        Muset                    Nesmět 

I must =  I have to  - musím 

I needn´t =  I don´t have to  -- nemusím 

I mustn´t   = nesmím 

 

mailto:melichova.perina@seznam.cz


You must buy a ticket to go to the cinema. 

Musíš si koupit lístek, když jdeš do kina. 

You mustn´t shout in the classroom. 

Nesmíš řvát ve třídě. 

You don´t have to drive fast. We are not in a hurry. 

Nemusíš jet rychle. Nespěcháme. 

– PS 55 – doplň 6 dialogů podle obrázků, použij should, shouldn´t 

                         Učebnice str. 70 – přečti si úvodní článek o S.A. + S.S, potom cv. 2 označ 

TxS 

                         MUST         -         MUSTNˇT 

                        Muset                    Nesmět 

I must =  I have to  - musím 

I needn´t =  I don´t have to  -- nemusím 

I mustn´t   = nesmím 

 

You must buy a ticket to go to the cinema. 

Musíš si koupit lístek, když jdeš do kina. 

You mustn´t shout in the classroom. 

Nesmíš řvát ve třídě. 

You don´t have to drive fast. We are not in a hurry. 

Nemusíš jet rychle. Nespěcháme. 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí uč. PAŠTOVÁ) 

Začínáme novou kapitolu 5C, přepiš si do slovníčku nová slovíčka z prac. seš. str 78 a pečlivě 

se je nauč. 


