
VII. tř., 18. - 22. 5. 2020 

Zeměpis VII. tř., 11. - 15. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení úkolů z minula. 

 

 

 

 

 

2) Nové učivo, Oceánie - Polynésie, učebnice s. 52 - 53, přečíst a splnit úkoly. 

Oceánie je název pro? 

V Oceánii najdeme samostatné státy a také? 

Oceánie se člení na tři oblasti. Které? 

Největší ostrova Polynésie tvoří? 



Původními obyvateli Nového Zélandu jsou ……………………….. k jejichž tradičnímu zastrašování 

nepřítele patří …………………………… 

Nelétavý pták žijící na Novém Zélandu se nazývá …………………………. 

Nový Zéland je vyspělý stát. Zemědělství je proslulé chovem ……………………Přírodu Nového 

Zélandu jsme mohli vidět ve filmu …………………………………. 

 

 

 

Výchova k občanství VII. tř., 18. - 22. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

Posledně jsme řešili, jaký jsem člověk, jakými změnami biologickými,  psychickými  a 

sociálními jsi dosud prošel. 

Dnes se budeme zabývat otázkou, co nás ke změnám vede a proč se chceme měnit - 

vyvíjet. Co nás vede k tomu, co děláme, co chceme, co nás pohání k tomu něco dělat. 

A tím je motivace je vnitřní nebo vnější faktor nebo soubor faktorů vedoucí k energetizaci 

organismu. Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. 

Vyjadřuje souhrn všech skutečností – radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné 

očekávání, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal. 

Motivy jsou osobní příčiny určitého chování – jsou to pohnutky, psychologické příčiny akcí a 

reakcí, činností a jednání člověka zaměřené na uspokojování určitých potřeb ( Maslowova 

pyramida potřeb). 

Za základní formu motivů jsou pokládány potřeby, ostatní formy se vyvíjejí z potřeb. 

Potřeba je stav nedostatku nebo nadbytku něčeho, co nás vede k činnostem, jimiž tuto 

potřebu uspokojujeme. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Faktor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Faktor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jedn%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pot%C5%99eba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Motiv
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pot%C5%99eba


 Potřeby dělíme na: 

Biologické (biogenní, primární, vrozené) - potřeba dýchání, potravy, bezpečí, spánku apod. 

Slouží k přežití, reprodukci nebo k udržení zdraví. 

Sociální (psychogenní, sekundární, získané) - kulturní (vzdělání, kulturní život apod.) a 

psychické (radost, štěstí, láska apod.). Zajišťují adaptaci na sociální podmínky, reagují na 

nedostatek v sociálním bytí. 

Motivace může vycházet z vnitřních nebo vnějších pohnutek a podnětů. Často bývá 

kombinací obou. 

Vnitřní motivace - výsledek potřeb a zájmů člověka (potřeba poznávací, seberealizace, 

kulturní potřeby) 

Vnější motivace - je určena působením vnějších podnětů (hrozba trestu, možnost odměny) 

Další motivy 

Pud – vrozená pohnutka činnosti, označení pro energii nebo cílenou činnost až nutkání (pud 

pohlavní, mateřský apod.) 

Zájem – získaný motiv, který se projevuje kladným vztahem člověka k předmětům nebo 

činnostem, které ho upoutávají po stránce poznávací nebo citové. Vyhraněný zájem 

označujeme pojmem záliba. 

Aspirace (ambice) – snaha o sebeuplatnění, vyniknutí. Někdy se označuje také jako 

ctižádost. 

Cíl – uvědomělý směr aktivity, když chceme něčeho dosáhnout, něco vykonat, něčemu se 

vyhnout, něco dělat či nedělat apod. 

Ideály – jsou vzorové cíle, např. ideál životního partnera, způsobu života apod. 

Zvyk – tendence vykonávat za určitých okolností určitou činnost. 

Úkol: 

Zamysli se a napiš si - co tě baví = co rád děláš, co tě k tomu vede - nutí. 

Proč něco neděláš rád, i když musíš?  

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Reprodukce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adaptace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pud
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ide%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvyk


 



 

 

 

 

PŘÍRODOPIS (18.5. – 22.5.2020)  

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Tento týden vás čeká OPAKOVÁNÍ: 

– které bude sloužit jako podklad pro známku na vysvědčení. Vaším úkolem bude pouze 

vyplnit test – z učiva, které jsme probrali za období, kdy jsme nechodili do školy. Test si buď 

udělejte na papír – napište své jméno, předmět přírodopis, 7.třída a vyplňte odpovědi 

(např.: 1c, 2b…) nebo jej vyplňte vytištěný – odevzdejte buď do schránky ve škole anebo jej 

vyfoťte a pošlete mi na messenger (Facebook: Barča Kaločová). Opravím a napíšu Vám 

známku.   

Termín odevzdání: do konce května (pokud test nebude vyplněn, budu muset hodnotit jej 

nedostatečně – 5.) 



TEST 

1. Mezi brodivé ptáky patří: 

a) orel mořský  

b) čáp bílý 

c) sýkora koňadra 

2. Kde žije lev? 

a) Afrika 

b) Amerika 

c) Austrálie  

3. Co je to fotosyntéza? 

a) děj, při kterém rostliny přijímají amoniak a uvolňují kyslík 

b) děj, při kterém rostlina přijímá řízky a uvolňuje kyslík 

c) děj, při kterém rostlina přijímá oxid uhličitý a uvolňuje kyslík 

4. Co patří mezi základní podmínky života? 

a) kyslík, voda, živiny, slunce, půda 

b) kyslík, voda, živiny, slunce, vzduch 

c) kyslík, voda, živiny, slunce, atmosféra 

5. Jak se nazývají buňky rostlin, které mají stejný tvar a funkci? 

a) oplocení 

b) pletiva 

c) plutonia 

6. Ve kterém podnebném pásu najdu stepi? 

a) tropický deštný pás 

b) mírný pás 

c) arktický pás 

 

7. Co to jsou mechy? 

a) nejprimitivnější živočichové 

b) rostliny 

c) ochranné vrstvy kůže plazů 



8. Co je to vir? 

a) nebuněčný organismus 

b) velmi zákeřná bakterie 

c) prvok žijící pouze v čisté vodě 

9. Ploník ztenčený, mapovník zeměpisný, měřík tečkovaný, rašeliník křivolistý patří mezi: 

a) mechy 

b) lišejníky 

c) jednoděložné rostliny 

10. Co je to lišejník? 

a) rostlina, která již neexistuje 

b) jedná se o vzájemné a prospěšné soužití houby a řasy či sinice 

c) jedlá houba 

11. Jak se člení rostlinné tělo? 

a) kořen, stonek a květ 

b) kořen, stonek, list, květ 

d) kořen, stonek, plod, květ 

12. Proč bychom měli doma mít – v místnosti kde spíme, rostliny? 

a) protože pohlcují zápach 

b) absorbují světlo, tudíž je větší tma 

c) vyrábějí kyslík 

13. Krmí všichni ptáci své mláďata? 

a) ano, úplně všichni 

b) ne, některá mláďata se hned po vylíhnutí živí sama 

c) Ne, žádní ptáci nekrmí svá mláďata 

14. Co znamená slovo symbióza? 

a) oboupohlavnost 

b) vzájemné a prospěšné soužití 2 a více organismů 

c) pohlavní rozmnožování 

 

 



15. Vyber, kteří živočichové patří mezi býložravce: 

a) kráva, kůň, prase 

b) kočka, koza, had 

c) kráva, koza, kůň 

16. Kteří ptáci odlétají do teplých krajin? 

a) kukačka, čáp, jiřička 

b) vlaštovka, čáp, orel 

c) vlaštovka, kur domácí, čáp 

17. jak říkáme ptákům, kteří odlétají do teplých krajin 

a) jižní 

b)tažní 

c) vztahovační 

18. V jakém podnebném pásu žijeme? 

a) mírném 

b) subtropickém 

c) tropickém 

 

 

 

Matematika VII. tř. 18.5. – 22.5.2020                                                       Rupec S. 

Lichoběžník – opakování 

 



 

Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 2, 4 

Řešení: 

2Aa)   S = 
(    )     

 
 

         S = 
(      )      

 
 

         S = 
   

 
 

         S = 31 cm² 

4a)   o = x cm                                   b)   a = x dm 

        o = a + b + c + d                             o = a + b + c + d                             

        o = 11,8 + 5 + 0,8 + 6,3                  a = o – (b + c + d) 

        o = 23,9 cm                                     a = 39,8 – (7,1 + 12 + 6,9) 

                                                                 a = 39,8 – 26  

                                                                 a = 13,8 dm 

Pokud potřebuješ poradit - uc.rupec.s@seznam.cz 

Zkontroluj si správné výsledky příkladů z minulého týdne, a pokud najdeš chybu, 

pokus se ji opravit. 

1a)   19 m         b)   26,1 m        c)   243 mm = 24,3 cm 

1a)   13,5 m²     b)   9 m²            c)   18 dm²        d)   12 cm² 

2a)   3,3 m²       b)   18 dm²        c)   600 cm² 

 

 

 

mailto:uc.rupec.s@seznam.cz


JČ pro 7.třídu  18.- 22.5.2020 

Mgr. Matylda Richterová 

Opakovací  TEST – zakroužkuj vždy jen 1 správnou odpověď !! 

1. Kolik je slovních druhů : a) 5   b) 11   c)10 

2. Co znamená NEOHEBNÉ slovní druhy : 

a) nedají se časovat 

b) nedají se skloňovat a časovat 

c) nedají se skloňovat 

        3.  Příběh se zvířecími hrdiny a s ponaučením v závěru je : 

a) pohádka 

b) legenda 

c) bajka 

        4. Vyber řádek,  kde jsou JEN vyjmenovaná slova (nebo jejich slova příbuzná) : 

a) žvýkačka, přesypat, zamykání, chytrý 

b) myšlenka, lyžovat, bystrý, dotýkat se 

c) jazýček, slepý, plýtvat, mýlit se 

        5. Vyber správnou variantu : 

          1)  a) Babička šla k lékaři s bolavýma  kolenama. 

               b) Babička šla k lékaři s bolavými koleny. 

               c) Babička šla k lékaři s bolavýma koleny. 

          2)  a) Drž hrnec za obě uši. 

               b) Drž hrnec za obě ucha. 

               c) Drž hrnec za oba ucha. 

          3) a) Dělník to udělal oběmi rukami. 

              b) Dělník to udělal obouma rukama. 

              c) Dělník to udělal oběma rukama. 

       6. Vyber možnost, kde jsou SYNONYMA (slova stejného nebo podobného významu) : 

           a) odvážný, riskantní, obtížný 

           b) odvážný, bázlivý, nerozhodný 

           c) odvážný, nebojácný, hrdinný 

        7. Vyber možnost, které slovo je HOMONYMUM (slovo souzvučné, mající  ale odlišný význam) : 

             a) záda   b) ručička   c) obličej 

        8. Vyber možnost, kde jsou ANTONYMA (slova protikladného významu) : 



             a) světlý – čistý 

             b) najezený – hladový 

             c) chytrý – inteligentní 

         9. Vyber správnou možnost : 

             1) a) zapomětlivý   b) zapomnětlivý   c) zapomjetlivý 

            2) a) zřejmně   b) zřejmě   c) zřejmje 

            3) a) příjemně   b) příjemje   c) příjemě 

        10. Vyber správnou dvojici : spisovatel + dílo : 

              a) Miloš Macourek- Lakomá Barka 

              b) Jan Werich- Dívka na koštěti 

              c) Eduard Štorch- Lovci mamutů 

         11. Vyber správnou možnost, kde jsou ZÁJMENA : 

                a) stát, běžte, chodí 

                b) několik, dvoje, stokrát 

                c) který , někdo, můj 

        12. Vyber správné STUPŇOVÁNÍ přídavných jmen : 

              a) dobrý, dobřejší, nejdobřejší 

              b) zlý, zlejší, nejzlejší 

              c) drahý, dražší, nejdražší 

 

 

Pokyny k práci do předmětu informatika:7. třída 

David Otipka: 

Kdy: od 18. 5. – 22. 5. 2020 

Zašlete  na můj mail či facebook odpověď na tuto otázku:Co to jsou osobní data? 

E-mail:  ibsenova.otipka@seznam.cz, Facebook:  ibsenova otipka 

 

 

 

mailto:ibsenova.otipka@seznam.cz


Fyzika VII. tř., 18. - 22. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení minulých úkolů 

Při zobrazování předmětů rovinným zrcadlem má obraz tyto vlastnosti: 

- je zdánlivý (neskutečný) 

- je stejně velký 

- je vzpřímený a stranově převrácený 

- vzniká ve stejné vzdálenosti za zrcadlem, v jaké je předmět před zrcadlem 

c) Rozlišujeme dutá a vypuklá kulová zrcadla. Vyleštěná vnitřní plocha je u dutého zrcadla a vnější plocha je 

vyleštěná u vypuklého zrcadla. 

 

 

2) Nové učivo - lom světla, učebnice s. 112 - 113, přečíst a odpovědět na otázky. 

Jak sestrojím kolmici k? 

Úhel dopadu  je ……..? 

Úhel lomu  je ……..? 

Lom ke kolmici vyjádříme (   ?  ) Použij symbol nebo  

Lom od kolmice vyjádříme ( ?  ) Použij symbol nebo  

 

 



 

 

 

 

Etická výchova VII. tř., 18. - 22. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Z minula: např.: Den Země, Den bez aut, Den stromů atd. 

 

2) Dnešní učivo navazuje na minulé. 

Většina lidí i ostatních živočichů žije ve společenství. Společenským způsobem života 

si pomáhají a nemusí vykonávat všechny činnosti, které každý jedinec ke své existenci 

potřebuje. K životu potřebují i tak samozřejmé věci jako je vzduch, voda, sluneční 



záření, horniny atd. Jako lidské bytosti jsme schopni působit na své okolí, a tím máme 

i zodpovědnost vůči prostředí, ve kterém žijeme. 

Citát: 

„Nedědíme zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí.“ 

Úkol: 

Napiš mi vysvětlení, co tím chtěl autor říci. 

 

 

Pokyny k práci v Anglickém jazyce 7. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 18.5. 2020 do  22.5. 2020  

Poznámky: S dotazy ohledně výuky se na mě obracejte na : 

E-mail:  ibsenova.otipka@seznam.cz, Facebook:  ibsenova otipka 

I. Procvičení 

Tento týden budeme souhrně procvičovat, co jsme se již naučili z minulého času prostého. 

II A)  Přeložte tyto věty a napište i s překladem do sešitu.ŘEŠENÍ 

1. Hrál jsem včera fotbal.   I played football yesterday 

2. Koupili nové auto.   They bought a new car. 

3. Oni šli včera do kina.   They went to the cinema yesterday. 

4. Viděl jsem Petra.   I saw Peter. 

5. Nepil jsem tu kávu.   I didn´t drink the coffee. 

6. Včera jsem našel ten batoh.  I found the bag yesterday. 

7. Nenapsal jsem ten dopis včera. I didn´t write the letter yesterday. 

8. Tu knihu jsem včera nečetl.  I didn´t read the book yesterday. 

9. Nehrál jsem včera fotbal.  I didn´t play football yesterday. 

10. Šel jsi včera do kina?   Did you go to the cinema? 

11. Hrál jsi včera fotbal?   Did you play football yesterday? 

12. Vzal jsi tu knihu včera?  Did you také the book yesterday? 

13. Koupili oni to nové auto včera? Did they buy the new car yesterday? 

14. Napsal jsi ten dopis?   Did he write the letter? 

 

II B)  a) Doplňtě tuto tabulku, b) Zakroužkujte nepravidelná slovesa. ŘEŠENÍ 

sloveso Minulý čas česky 

live lived žít, bydlet 

play played hrát 

try tried vyzkoušet 

drive drove řídit 

watch watched sledovat 

help helped pomáhat 

mailto:ibsenova.otipka@seznam.cz


buy bought koupit 

drink drank pít 

write wrote psát 

go went jít 

read read číst 

swim swam plavat 

take took vzít 

give gave dát 

  

II B)  Doplňte krátkou odpověď. Přepište do sešitu. ŘEŠENÍ 

Vzor: Did you cook yesterday? Yes, I did 

 

Did you play football yesterday?  Yes, I did.  

Did you buy a new T-shirt last week? No, I didn´t 

Did she write a letter last week?  No, She didn´t. 

Did he read the magazine yesterday  Yes, He did.  

Did  they live in New York last year  No, They didn´t. 

 

 

1) Za pomoci koncovky –ed správně vytvořte minulý čas následujících sloves:Přepište do sešitu. ŘEŠENÍ 

Vzor: help-helped 

work-worked  stop-stopped 

listen-listened  wash-washed 

carry-carried  study-studied 

enjoy- enjoyed play-played 

hope-hoped  dance- danced 

 

 

 

II. Procvičování: 

A) a)Přeložte tyto věty. 

Vzor: Včera jsme šlo do kina.  I went to the cinema yesterday. 

Ona včera řídila to auto.   _________________________ 

On včera vzal tu knihu.   _________________________ 

Oni včera poslouchali muziku.  ________________________ 

My jsme žili v Londýně minulý rok  ________________________ 

Ona včera koupila nové šaty.   ________________________ 

   

b) Dejte do správného pořadí.Přepiš i s řešením do sešitu 

Vzor: went I yesterday to the cinema. I went to the cinema yesterday.  

 read I yesterday the book   ________________________ 

 he basketball play last week.   ________________________ 

 yesterday watched She TV.   ________________________ 

 They last weekend gave the present. ________________________ 



 Yesterday she swam.    ________________________ 

 

B) Z těchto vět vytvoř zápor: Přepiš i s řešením do sešitu. 

Vzor:. I went to the cinema yesterday. I didn´t go to the cinema yesterday.  

I lived in London last year.   ______________________________________ 

I went to school yesterday.   _____________________________________ 

 She sing the song last week.   __________________________________ 

They read the book yesterday.  ____________________________________ 

 I played basketbal yesterday.  ___________________________________ 

 

C) Minulý čas: Označte, co je ve větě špatně a přepište větu správně. 

Vzor: 

Did you played football yesterday?  Did you play football yesterday? 

 Did you bought a new car?   ___________________________ 

 You did write a letter yesterday?  ___________________________ 

 I go to the cinema.    ___________________________ 

 I write the letter.    ___________________________ 

 She didn´t played basketball yesterday. ___________________________ 

D) Doplňte minulé tvary rěchto sloves a jejich český překlad . 

Vzor: Buy   bought  koupit  

infinitiv Minulý čas česky 

Come /kam/   

Do/du/   

Eat /ít/   

Get/get/   

Have /hev/   

Make /mejk/   

 

 

 

 

 

 


