
7.B Př (úkoly do 31.5.) 

     Všechny vás zdravím. Dnes dvě nové čeledě a zase úkol z PS.  

1) hodnocení DÚ z PS 

     Tentokrát jste se celkově polepšili a úkol poslalo 17 dětí. Všem děkuji a chválím vás. Myslím, že jsem 

odpověděla všem, takže byste měli vědět, proč máte dané známky. Jestli jsem na někoho zapomněla, tak 

se ozve. A protože minule pomohlo, když jsem někomu připomněla, aby se více snažil, tak dnes upozorním 

opět Anetu Š., aby se polepšila, a Kristýna W. a Verča už mi také dlouho nic neposlaly.  

        1  Aneta B., Lukáš, Tobiáš, Jirka, Karel, Vašek, Eliška, Sára, Chari, Kristýna S. 

        1- Šimon, Petr 

        2  Adam, Kristýna B., Bára 

        2- Štěpán 

        3- Láďa 

2) nový DÚ z PS pošlou všichni do neděle 31.5. (zase posílám i ofocené) 

   - str. 39, cv. 3 chybu škrtněte a opravte dolů na řádek (prostě ať se v tom vyznám!) 

   - str.40, cv. 1 (jména rostlin, ne plodů!, je to i v učebnici), cv. 2 (alespoň napsat název), cv. 3 (stačí přiřadit  

     ta jména) 

   - str. 41, cv. 1,2,3 (nejlépe pomocí barevných koleček), 4,5 (2 př.), zdatní jedinci udělají i 6 (není povinná) 

3) nová látka – učebnice str. 92 – 95 

     Jak už jsem psala, kdo chce, může si kreslit obrázky a poslat mi to. Minule to měla Sára a Chari moc 

pěkné. Mějte se. EV 

 

4) čeleď: růžovité 

- byliny, keře i stromy 

- květy oboupohlavné, kalich a koruna 

- hospodářsky významná čeleď – ovocné stromy, léčivé rostliny 

- zástupci: 

     růže šípková (šípek) – složený list, léčivé plody (vitamín C,…) 

     ovocné stromy – jabloň, hrušeň, třešeň, švestka,…. 

     jahodník – šlahouny k nepohlavnímu rozmnožování, ostružiník, maliník 

     léčivé rostliny – kontryhel, řepík, hloh, trnka,…. 



5) čeleď: bobovité 

- byliny, keře i stromy 

- kalich a koruna, která má charakteristickou stavbu (viz obr. v učebnici) 

- složené listy, plodem je lusk (suchý, pukavý) 

- symbióza s hlízkovými bakteriemi – ty vytvářejí hlízky na kořenech (viz obr. v učebnici) a dodávají rostlině  

       živiny 

- hospodářsky významná čeleď – luštěniny, pícniny (krmiva) 

- zástupci: 

    luštěniny – hrách, fazol, čočka, sója, obsahují hodně bílkovin 

     pícniny – používají se jako krmiva, např. jetel, bob, tolice vojtěška 

     další – hrachor, vikev, trnovník akát,…. 

     


