
7. A (středa 27. 5. 2020) 

PŘÍRODOPIS 

Téma: Krytosemenné rostliny (pokračování) 

1) Poznali jste stromy a keře podle listů v úkolu z minulé hodiny? Kdo se ještě chystá 

poslat řešení, udělej to co nejdříve. Podívej se také kolem sebe, stromy mají v této 

roční době krásně zelené čerstvé listy. Ověř si, které poznáš. 

2) Přečti si text na str.110 až 111 včetně okrajů – Hluchavkovité. Nadepiš do sešitu, 

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

druhů. Zapiš „Shrnutí“ na str.111. 

3) Přečti si text na str.111 až 112 včetně okrajů – Krtičníkovité. Nadepiš do sešitu, 

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

druhů. Zapiš „Shrnutí“ na str.112. 

4) Připomeň si, co znamená, že je květ souměrný (hluchavka obr.str.110, náprstník 

obr.str.112), nebo pravidelný (str.83). 

 

5) Opakování – rostliny krytosemenné dvoděložné 

S pomocí učebnice vyřeš co nejrychleji následující test. Za každou správnou odpověď 

si započítej 1 bod – řešení je pod testem. Ověříš si, jak se orientuješ v textu, který máš 

mít již pročtený a co si pamatuješ: 

 

1. Co je typické pro cévní svazky dvouděložných rostlin? 

2. Do jaké skupiny dvouděložných rostlin patří blatouch bahenní? 

3. Uveď příklad dvoudomé rostliny. 

4. Z které brukvovité rostliny jsou vyšlechtěny známé zeleniny jako zelí, kapusta, 

květák, kedluben? 

5. Co je botanicky jahoda, kterou jíme? 

6. Uveď rodový název stromu, jehož plody jsou žaludy. 

7. Jaké rozmnožovací orgány obsahují samčí květy? 

8. Která jedovatá krtičníkovitá rostlina se pěstuje jako léčivá rostlina? 

9. Jak  se nazývá plod pampelišky lékařské? 

10. Jaký typ květenství mají miříkovité rostliny? 

11. Jaký typ plodu má lilek brambor? 

12. Co je botanicky malina, kterou jíme? 

 

             

 Ohodnoť se podle stupnice: 

Řešení:12. Souplodí (soubor) peckoviček 11. Bobule 10. Okolík (nebo složený 

okolík) 9. Nažka 8. Náprstník 7. Tyčinky 6. Dub 5. Zdužnatělé květní lůžko (s 

nažkami) 4. Brukev zelná 3. Vrba jíva (např.) 2. Pryskyřníkovité 1. Jsou 

uspořádány v kruhu (na příčném řezu stonku) 



12 – 11      1 (100 – 91%) 

10 – 9       2  ( 90 – 71%) 

  8 -   5       3  ( 70 –  41%) 

  4 -   3       4  ( 40 –  21%) 

  2 -   0       5  ( 20 –   0%) 

 

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE)  

I. kontrola splnění zadání ze dne 18. 5. (sciodat) 

Splnění testu jsem kontrolovala několikrát, naposledy v sobotu 23. 5. ve 13 hodin. Chválím vás všechny, kteří jste 

zadání splnili, zvláště M. Lengála a J. Plecitého, kteří dosáhli 100%.  

Někteří z vás ale nepracují a test neudělali (celkem 12 žáků). Splnění úkolu budu nadále kontrolovat a příště uvedu 

jména těch z vás, kteří jste úkol stále nesplnili. 

II. kontrola zadání ze dne 25. 5. 

uč. str. 102/ cv. 4 do SŠ 

 

2. PS str. 38/cv. 2 a) b) do SŠ 

 

III. Nové zadání 

1. uč. str. 102/ cv. 5 

2. uč. str. 83/ cv. 5 

 



MATEMATIKA 

Grafy a diagramy s procenty 

248/3 

248/4 a  (dopočítej, kolik občanů je spokojeno částečně, potom k % vypočítej úhel a sestroj 

kruhový diagram 

PS 235/1 pomocí trojúhelníku s ryskou zjisti, do jaké výšky na ose y sahá sloupec 

PS 235/2 vypočítej úhly jako u kruhového diagramu v učebnici 

 

ANGLICKÝ JAZYK (PÍ UČ. MRÁZOVÁ) 

Rozhodni : must x mustn´t x needn´t 

 

ANGLICKÝ JAZYK (PÍ UČ. PAŠTOVÁ) 

Uč. str. 61 cv 3 - do sešitu vypracuj odpovědi. Do slovníčku napiš a přelož spojení: break the 

record, make people aware, swim with          seals, take the rubbish. 

 

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 si postupně vypracujte informace o Slovensku, Polsku a Maďarsku podle učebnice 

na str. 88 – 89 

Slovensko – republika (EU, Euro, Nato) 

Polsko – republika (EU, Zlotý, Nato) 

Maďarsko (EU, Forint, Nato) 


