
23.10. 

Téma: Zelinářské zahrady 

Učivo: Druhy zeleniny 

Cíl: Vysvětlí rozdíl mezi jednoletou, dvouletou a vytrvalou rostlinou 

Zadání práce: 

- pročtěte si prezentaci ,koukněte na obrázky jednotlivých druhů zeleniny (abyste všechny poznali) 
- PREZENTACE 

- opište do sešitu vyznačené body 

- v PS vyplňte str. 5/14, 16 - hotové pošlete ke kontrole na email - do neděle 25.10. 

  

Přeji hezké prázdniny a nasbírejte nové síly :) 

19.10. 

V pondělí 19.10. od 11:50 proběhne online hodina přes Teams (skupina Přírodopis 7.B), nebo můžete 
použít odkaz - zde. 

Připravte su sešit, něco na psaní a pracovní sešit. 

Těším se na vás :) 

Téma: Ovocné zahrady a sady 

Učivo: Ptáci ovocných zahrad 

Cíl: pozná běžné druhy pěvců 

Prezentace z dnešní online hodiny - opsat vyznačené zápisky - zde 

PS str. 4/cv. 12,13 - použijte učebnici (stránky 17-19) - nemusíte posílat :) 

16.10. 

Téma: Ovocné zahrady a sady 

Učivo: Hmyz zahrad a sadů 

Cíl: zná běžné druhy škůdců žijících na zahradách 

Zadání práce: 

- podívejte se na obrázky jednotlivých zástupců - tady 

- video o včelách - tady, včelí tančky - tady 

- do sešitu opište zápisky (můžete vytisknout a nalepit) - tady 

- opakování v PS - celá strana 3 - hotovou stránku vyfoťte a pošlete do pondělí 19.10. ke kontrole 
na email safrankova@zsbreznice.cz  

https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/2.-Zelinarske-zahrady.pdf
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Ptaci-ovocnych-zahrad-web.pdf
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Obrazky-hmyz2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Z5wm2Me4w-Q
https://www.youtube.com/watch?v=6rG5FmblYkI
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Hmyz2.pdf


Pokud by někdo něco potřeboval, ozvěte se přes teams nebo email. 

  

Mějte se:) 

  

14.10. 

Téma: Ovocné zahrady a sady 

Učivo: Hmyz zahrad a sadů 

Cíl:  

- vyjmenujete zástupce, které na zahradách žijí 

- vysvětlíte pojem škůdce 

Zadání práce: 

- prohlédněte si obrázky jednotlivých zástupců - zde 

- pusťte si video o pestřence - od 6:50 - 7:52 (můžete samozřejmě celé, ale zajímá nás pestřenka) - zde 

- opište zápisky do sešitů - zde 

- v učebnici prohlédněte další obrázky zástupců - str. 15 

  

V době vaší hodiny (12:45-13:30) budu přihlášená v Teams v naší skupině (Přírodopis 7.B), kdo by 

potřeboval něco vysvětlit, poradit, můžete se na mě obrátit tam, nebo přes 
email safrankova@zsbreznice.cz. 

Mějte se hezky :) 

Práce na týden 5.10. - 9.10. 

Téma: Ovocné zahrady a sady 

Učivo: Rostliny, houby zahrad a sadů 

- pročtěte si prosím prezetaci (zde) a do sešitu opište vyznačené body se symbolem tužky. 

  

 Přečtěte si v učebnici str. 9. Do sešitu vypracujte otázky č. 1,4,5,6,7 z učebnice str 9,10. Vypracované 
otázky posílat nemusíte, zkontrolujeme si to společně v pátek. 

V pátek bychom se zkusili spojit od 9:00 přes Teams (měli byste být v týmu Přírodopis 7.B) a budeme 
pokračovat. 

 

https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Hmyz-obrazky.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-p2oTx3gjTw&t=473s
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Hmyz.pdf
mailto:safrankova@zsbreznice.cz
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTMMbA5JQcTpOPZiNdfGyBvnhGG3Jj1DztnaH-wlcoCc8fHLiC3Wok0mJKHc7HVlluAc9yFSgz9uyYU/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

