
Český jazyk 7. ročník 
(úkoly 18. 5. – 22. 5. 2020) 

 

 V tomto týdnu si dáme jen pár cvičení na procvičení pravopisu 

 Do sešitu nebo elektronicky udělejte pár úkolů, co kdo zvládne, nemusíte všechny. 

Příští týden si dáme něco podobného na známky. 

 Stále procvičujte češtinu na webech, stačí chvilka denně: 

https://www.pravopisne.cz/ 

https://www.umimecesky.cz/ 

https://skolakov.eu/ 

http://ucirna.cz/ 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 
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MATEMATIKA 
 
Pěkný den! Nejdřív 
řešení z minulého týdne. 
1 a 5 
2 a 4 
3 a 9 
6 a 10 
7 a 12 
8 a 11 

 

 
Dneska bychom měli probrat shodnost trojúhelníků. A hlavně bychom měli rýsovat. 
To ale raději až ve škole. Takže dnes si zopakujeme, co byste měli o trojúhelnících 
vědět ze 6. třídy.  
Do sešitu si napište nadpis TROJÚHELNÍK a opište si: 

 
Trojúhelníky rozdělujeme podle délek stran 

1. rovnostranné - všechny strany stejné délky 

2. rovnoramenné - dvě strany = ramena stejné délky 

3. různostranné = obecné - žádná shodná strana 

 
Trojúhelníky rozdělujeme podle velikosti vnitřních úhlů 

1. ostroúhlé - všechny úhly ostré 



2. pravoúhlé - jeden úhel pravý 

3. tupoúhlé - jeden úhel tupý 
 

 
Můžete se podívat na video: 
https://www.youtube.com/watch?v=dEEAcNRyMr8 
 
Napište si nadpis SHODNOST TROJÚHELNÍKŮ 

a napište:                …. čteme trojúhelník ABC je shodný s trojúhelníkem 

         
Pro shodné trojúhelníky platí, že musí být shodné odpovídající si strany a úhly. 
IABI = IA´B´I ……velikost úsečky AB se rovná velikosti úsečky A´B´, můžu napsat, 
že  

AB   A´B´ ……..úsečka AB je shodná s úsečkou A´B´ 
BC   B´C´ 
AC   A´C´ 
Totéž musí platit pro úhly. 

I CABI   I        I, píšeme  CAB           
I ABCI   I        I, píšeme  ABC           
I ACBI   I        I, píšeme  ACB           
 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=dEEAcNRyMr8


ZEMĚPIS 7. ROČNÍK 
(úkoly na týden 18. 5. – 22. 5. 2020) 

 
 V minulých týdnech jsme si představili státy střední, západní a jižní Evropy. 

Vyberte si jeden stát, který patří do některé z těchto oblastí, a pokuste se o 

něm zjistit více podrobností. Vše mi zpracujte do referátu, za který budete 

hodnoceni.  

 Práci můžete zpracovat buď elektronicky (zašlete mi do emailu), nebo ji 

vypracujte do sešitu a vyfoťte a taktéž pošlete na moji emailovou adresu. 

zkoberska@post.cz 

 

Postupujte podle těchto bodů (zaměřte se především na bod 10): 

1. Název státu 

2. Hlavní město 

3. Počet obyvatel 

4. Rozloha 

5. Úřední jazyk 

6. Měna 

7. Náboženství 

8. Státní zřízení 

9. Přírodní podmínky (např. významné řeky, hory, jezera, sopky apod.) 

10. Kulturní památky (např. významné stavby, zvyky, stravovací návyky, 

národní jídla a jiné typické věci, výrobky, firmy pro tuto zemi) 

11. Významné osobnosti 

12. Další zajímavosti 

 
  



Dějepis pro 7. ročník – učivo od 18. 5. 2020  

 

Téma: OD HUSITSTVÍ K HABSBURKŮM  

 

Zdravím sedmáci, 

v minulé opoře jste měli řešit PL o Mistru Janu Husovi a „proběhli“ jsme husitskými válkami. 

V této opoře se podíváme na správné odpovědi a podíváme se na pohusitské období v 

Čechách. Pokud budete mít potřebu něco vysvětlit, kontaktujte mě na e-mailu: 

alespavelka@seznam.cz (jen v opodstatněných případech).  

 

Co vím o Mistru Janu Husovi? (PL) 

ŘEŠENÍ PL 

 

Jan Hus (asi 1369 – 6. 7. 1415) 

Od konce 14. století roste nespokojenost ve společnosti – nižší i vyšší vrstvy jsou rozhořčeny 

chováním církve, která hromadila obrovský majetek a mnohdy nedodržovala ani zásady 

KŘESŤANSKÉHO chování. 

Více myslitelů, tzv. REFORMÁTORŮ církve, přichází s návrhy na změnu ve společnosti. 

Jan HUS vystudoval PRAŽSKOU/KARLOVU univerzitu, později zde i vyučoval, byl tzv. 

MISTREM (učitelem), později se stal rektorem univerzity. 

Kázal v kapli BETLÉMSKÉ v Praze, kde vyjadřoval své názory otevřeně a kritikou si 

získával stoupence i nepřátele.  Později byl potrestán za své názory papežskou klatbou – 

církevním trestem. Musel z Prahy odejít a pak kázal na KOZÍM hrádku u Sezimova Ústí 

v jižních Čechách. 

Přijal pozvání na církevní koncil (sněm) ve městě KOSTNICE. Měl tady hájit své učení a 

myšlenky, byl však uvržen do vězení, označen za tzv. KACÍŘE a UPÁLEN na hranici dne 6. 

7. 1415. Své názory neodvolal ani před římským císařem Zikmundem Lucemburským. Po 

smrti navázali na jeho myšlenky v domácím prostředí HUSITÉ a v bojích je náležitě i hájili. 

V roce 1999 papež JAN PAVEL II. prohlásil, že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho za 

reformátora církve. Církev však nikdy Husovy názory nepřijala všechny. Jako svého 

mučedníka ho uznává např. pravoslavná církev. 

 

 

 

mailto:alespavelka@seznam.cz


DOBA HUSITSKÁ (opakování) 

Spoj správné dvojice: 

kalich       husitské zbraně 

koncil       místo, kde Jan Hus kázal 

Tábor       znak husitů 

řemdich, sudlice, kopí    církevní sněm 

kaple Betlémská     poslední bitva 

bitva U Lipan      příznivci Jana Husa 

přezdívka krále Zikmunda    město, které založili husité 

husité       liška ryšavá 

 

Poznáš, který výrok je pravdivý? Použij ANO, NE. Pokud bude odpověď chybná, napiš 

správně. 

Jan Hus byl upálen 6. června 1415.  

Proti husitům bojovali křižáci.  

Křižáci neměli ve znamení kříž.  

Jan Hus byl profesor a kněz.  

Den upálení Jana Husa není státním svátkem. 

V městě Tábor si měli být všichni lidé rovni.  

Jan Žižka z Trocnova byl husitským vojevůdcem.  

Křížové výpravy byly výpravy husitů. 

Poslední bitva mezi husity se odehrála u Domažlic. 

 

OD HUSITSTVÍ K HABSBURKŮM I. (učivo si napiš, vytiskni, jak ti to vyhovuje) 

9. 12. 1437 - Zikmund umírá ve Znojmě, 1 dcera - Alžběta Lucemburská + Albrecht 
Habsburský (1437/8-1439) 

Albrecht Habsburský (1437/8-1439) 

 

- 1437 zvolen a 1438 korunován českým králem, vládl 1 rok, brzy zemřel - na neúspěšném 

tažení proti Turkům se nakazil úplavicí (1439) 

- děti: Alžběta a Ladislav Pohrobek (latinsky Postumus) 

- 1440 - Vladislav Jagellonský z polsko-litevské dynastie zvolen uherským 
králem (krátce po narození Ladislava Pohrobka) 

- královna vdova Alžběta povolala Jana Jiskru z Brandýsa, aby hájil zájmy malého 

Ladislava, 1442 Alžběta umírá, poručnicí se nestala sestra Alžběta (vzala si polsko-litevského 

krále Kazimíra - velká říše - diplomatické zájmy), poručník Fridrich III. 
Štýrský (Ladislavův strýc, nechtěl český trůn pro sebe, chránil ho pro Ladislava) 

- 1444 Turci porazili Uhry, jednotky Ladislava Pohrobka převzaly moc, 1445 porazily 

Vladislava Jagellonského 

Ladislav Pohrobek (1440 - 1458) 

 

- 1445 Ladislav Pohrobek korunován uherským králem - vládl pod 

jménem Ladislav VII. 
- LANDFRÝD = vojsko šlechty chránící zemi - bohatí šlechtici měli svou armádu 



- východočeské landfrýdy se sloučily - v čele Hynek Ptáček z Pirkštejna (umírá 

1444), nástupce Jiří z Poděbrad - ambiciózní, potlačil odpůrce, zemský správce v 
Čechách 
- asi 1452 bitva - Fridrich III. Štýrský prohrál - poručnictví přechází na Oldřicha Celského 

(správce Rakouska), Ladislav se stěhuje do Vídně 

- Ladislavovi správci: 

Jiří z Poděbrad - Čechy 

Oldřich Celský - Rakousko 

Jan Huhnyady - Uhry - 2 synové: Ladislav Huhnyady (Ladislav Poh. ho nechal popravit) 

a Matyáš Korvín (Lad. Poh. ho nechal uvěznit, Jiří z Poděbrad mu pomohl na svobodu, dal 

mu za manželku svou dceru Kateřinu a správu Uher) 

- 1453 Ladislav Pohrobek korunován českým králem 

- 1458 Ladislav Pohrobek umírá během příprav na svatbu s francouzskou princeznou 

Magdalenou (ve 20. stol. se zjistilo, že měl leukémii) 

 

Jiří z Poděbrad (1458-1471) 

 
- kališník (protestant) - nelíbí se papeži 

- 1468 konflikt s Matyášem Korvínem (1471 vyhlášena válka) 

- březen 1471 Jiří z Poděbrad umírá 

- nenechal trůn svým potomkům, ale Jagelloncům (potomci Alžběty a Kazimíra Polského) 

- Matyáš Korvín chce český trůn, byl odmítnut 

 

PODÍVEJ SE NA TATO ZAJÍMAVÁ VIDEA! 

Jiří z Poděbrad https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=h6RRKdW6Jzc 

Den, kdy byl českým králem zvolen Jiří z Poděbrad (2. 3. 1458) 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-ceskym-kralem-zvolen-

jiri-z-podebrad-2-brezen-1458-152877 

  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=h6RRKdW6Jzc
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-ceskym-kralem-zvolen-jiri-z-podebrad-2-brezen-1458-152877
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-ceskym-kralem-zvolen-jiri-z-podebrad-2-brezen-1458-152877


PŘÍRODOPIS 
Také dnes na vás čekají informace o ptácích. Opište si text, obrázky si jen 
prohlédněte. 

HRABAVÍ – nekrmiví ptáci, mají krátký zobák, krátká křídla 
(špatně létají), silné drápy (hrabání).  
Samec (kohout) a samice (slepice) se liší. 

 
 

 
 kur domácí                    

 

 bažant obecný 

 

 koroptev polní 

 krocan domácí 
 

 

DRAVCI - krmiví ptáci, dobří letci, mají ostrý zahnutý zobák  
a silné zahnuté drápy. 

 

 káně lesní 

 
 

 orel mořský 

  

 jestřáb  

 poštolka  

 sup 
 kondor 

SOVY - jsou noční dravci, mají výborný zrak (oči směřují dopředu) a sluch, zahnutý zobák a 
ostré drápy. Kořist (drobné savce) polykají celou. Létají velmi tiše (mají měkké peří). 

 sova pálená 

 
 

 výr velký 

              

 sovice sněžná 

 

Dnes to byl jen krátký zápis. Příští hodinu na vás čekají informace ještě o 2 skupinách ptáků 
(ŠPLHAVCÍCH a PĚVCÍCH).  
Domácí úkol: na e-mail zs.chrenkova@seznam.cz pošlete referát.  
Vyberte si jednoho letce, který vás zajímá a pošlete mi krátký text, kde bude: 
1) název letce česky a latinsky 
2) jak vypadá (velikost, barva) 
3) kde žije 
4) čím se živí 
5) jestli je stálý nebo tažný 
a přidejte obrázek. Kdo můžete, napište ve wordu a pošlete e-mailem. Stačí 6 – 8 vět a 
obrázek. Kdo tuto možnost nemá, napíše do sešitu a pošle vyfocený text.  
Nápověda – letci jsou ptáci, kteří nepatří mezi běžce. Takže ne pštros, emu, kivi, nandu, 
kasuár. Máte čas do konce května. 
 



Anglický jazyk   VII. tř.    18. 5. – 22. 5. 2020         Andrea Ponechalová, Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, doufáme, že jste všichni v pohodě a hlavně zdraví. Zasíláme Vám tyto úkoly pro 

následující období. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište svým vyučujícím email: 

evzen.tarasjuk@seznam.cz      nebo       andrea.ponechalova@seznam.cz 

Děláme vše písemně do sešitu English! 

1. Spočítej. Výsledek napiš čísly (by number). Přepiš si do sešitu. 
seventeen + three = _________ 
thirteen – five = _________ 
twelve + four = _________ 
nine – seven = _________ 

2. Přepiš slova: ( spelling), pomůže vám k tomu anglická abeceda  písmena jsou zde 
napsaná tak, jak se vyslovují např. (vi:) je písmeno v 
[ei][pi:][pi:][ el][i:]……………………………………. 
[es][ti:][ ei][a:]…………………………………………. 
[es][ju:][pi:][i:][a:]…………………………………… 

3. Škrtni nesprávnou možnost (Cross an incorrect posibility). Přepiš si do sešitu. 
My name is / are Harry. I am / is a boy. I am / are 11. My mother are /is Jane and my father 
am / is Jerry. They is /are from England and I are /am from England too . My little sister 
Linda is / are 7 years old. We are/ is very good friends. 

4. Přelož hotový text do českého jazyka. 

5. Přelož. Translate: 
1. Já jsem veselá.  2.Ona je smutná.   3. My jsme chlapci. 
4. On je velký.   5. Ty jsi maminka.  
 

6. Škrtni nesprávnou možnost. Cross an incorrect possibility. 
I have/has got a cat. She have/has got two brothers. He have/has got a big nose. You 
have/has got a car. Have/Has you got three friends? We have/has got five dogs. They 
have/has got blond hair. Have/Has she got a boyfriend? I have/has got a homework. You 
have/has got a computer. 

ŘEŠENÍ: 
1.  seventeen + three = ___20______ 

thirteen – five = ____8_____ 
twelve + four = _____16____ 
nine – seven = ___2______ 

2. APPLE, STAR, SUPER. 

3. My name is Harry. I am a boy. I am 11. My mother is Jane and my father is Jerry. They are 
from England and I am from England too . My little sister Linda is 7 years old. We are very 
good friends. 

4. Jmenuji se Harry. Jsem chlapec. Je mi 11. Moje matka je Jane a můj otec je Jerry. Jsou z 

Anglie a já jsem také z Anglie. Moje mladší sestra Linda má 7 let. Jsme velmi dobří přátelé. 

mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz
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5. 1. I am happy.   2. She is sad.      3. We are boys.      4. He is big.      5. You are a mother. 

6. I have got a cat. She has got two brothers. He has got a big nose. You have got a car. Have 

you got three friends? We have got five dogs. They have got blond hair. Has she got a 
boyfriend? I have got a homework. You have got a computer. 
  



NĚMECKÝ JAZYK (studijní opora pro 7. ročník od 18. 5. 2020) 

Zdravím sedmičko, 

stále platí, že opakujete již probrané učivo + opory, které jsem vám poslal. Připomínám 

zajímavý tip -  aplikaci WordBit Němčina, která je zásobárnou slovíček, gramatiky, poslechu 

a vlastně se jedná o „učení zábavou“), ale můžete využít i jiné portály (jejich výčet máte 

v dřívějších oporách).  

V minulé opoře jsme se věnovali rodu podstatných jmen a členu určitému a neurčitému.   

PŘIPOMÍNÁM!!! 

ROD PODSTATNÝCH JMEN, URČITÝ A NEURČITÝ ČLEN PODST. JMEN  

Podstatná jména se píší v němčině s velkým počátečním písmenem. Před podstatným 

jménem stojí člen – určitý nebo neurčitý. 

Člen určitý: osoby a věci známé, již zmíněné (DER,  DIE,  DAS). 

Člen neurčitý: osoby a věci dosud neznámé, blíže neurčené (EIN, EINE, EIN).  

Člen určuje rod, číslo a pád podst. jména.  

Rod: 

 mužský (Maskulinum) – der, ein 

 ženský (Femininum) – die, eine 

 střední (Neutrum) – das, ein 

 

Rod podst. jména se často liší od čes. jazyka – je nutno se zároveň se slovíčkem učit i jeho 

člen!!!  

das Buch – (ta) kniha  

der Spitzer – (to) ořezávátko 

 

Přiřazuj podstatná jména ke správnému členu: Radiergummi, Tisch, Buch, Auto, Kreide, 

Spiel, Puppe, Schere, Ball, Stuhl, Heft, Kassette, Schrank, Lampe, Bleistift  

DER: Radiergummi, Tisch, Ball, Stuhl, Schrank, Bleistift 

DIE: Kreide, Puppe, Schere, Kassette, Lampe 

DAS: Buch, Auto, Spiel, Heft,  

 

Ordne zu./Přiřazuj otázky a odpovědi. 

 

Ist dein Opa schon alt?   Ja, ganz schwarz und klein. 

Wie schreibt man das?   Nein, das ist Marias Heft. 

Wie heisst das auf Deutsch?   F – i – l – z – s – t – i – f - t 

Ist das dein Heft?    Ja, aber er ist modern. 



Was ist das?     Das ist ein Kulli oder ein Filzstift. 

Ist deine Katze schwarz?   Keine Ahnung. 

 

WIDERHOLUNG – DIE SCHULSACHEN (OPAKOVÁNÍ – ŠK. POTŘEBY) 

Schreib die Schulsachen ins Arbeitsblatt. / Napiš školní potřeby do pracovního listu. 

 
Ergänze die Artikel. /Doplň členy. 

EIN – NĚJAKÝ EINE – NĚJAKÁ EIN – NĚJAKÉ 

KEIN – ŽÁDNÝ KEINE – ŽÁDNÁ KEIN - ŽÁDNÉ 



 
  



Fyzika 7.A. Opakování znázornění síly- příklady k samostatnému řešení 😊 

 

Sílu znázorňujeme šipkou                    Gravitační síla  Fg .   Vzorec  Fg= m . g   

Velikost síly znázorníme úsečkou 

Měrítko :  umožňuje zakreslit velikosti sil do sešitu   např  1cm= 1000 N 

1) Graficky znázorněte do obrázku sílu, která působí hák jeřábu, jestliže břemeno má 
hmotnost 100 kg. 
M: 1cm = 100N 
 
Dbejte na správné zakreslení  
Působiště, směru a velikosti síly. 
 
Jak se síla působící na břemeno 
Nazývá? 
 
……………………………….. 
 
 
Jak spočítáte velikost této síly. 
Sestav vzorec pro výpočet. 
 
…………………………. 
Jakou velikost má veličina g (tíhové zrychlení) 
 
…………………………. 
 
Vypočítej jakou gravitační silou je přitahováno břemeno zavěšené na jeřábu k zemi. 
 
Hmotnost břemene     m  zadáváme v kg 
 
Tíhové zrychlení      g = 10 N/kg 
 
Vzorec pro výpočet  Fg = m.g 
Dosaďte do vzorce zadání příkladu , vypočítejte do sešitu a zkontrolujte, zda jste 
správně vyjádřili velikost síly graficky do obrázku. 
 
 
Úkol: 
Změřte doma svoji hmotnost (váhu) na osobní váze. Vypočtěte, jak velikou silou jste 
přitahováni k zemi. Příklad řešte do sešitu jako slovní úlohu. 
 
  



 

Vo- 7      úkoly na týden  18.5.-24.5. 
 
Opět i tento týden se budeme zabývat osobností člověka, 
ale zaměříme se na konflikty v mezilidských vztazích, které 
samozřejmě patří k životu. 
Zamyslete se nad otázkami, odpověz (do sešitu) a 
zkontroluj v řešení. 
 
 
KONFLIKTY V MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH   
 

1. Rozliš, který konflikt nazýváme: 

 
Interpersonálním  uvnitř lidského nitra 
 
Intrapersonálním  mezi lidmi 
 

2. Zkus k jednotlivým typům chování najít vhodnou charakteristiku: 

Popření 
 
Řešení problému 
 
Konfrontace 
 
a) Jde o popření existence konfliktu, jeho vytěsnění. 

b) Obě strany agresivně prosazují svou. 

c) Účastníci konfliktu se snaží mluvit o problému. Hledají cesty, jak problém 

řešit. 

 
3. Popiš konflikt, který jsi zažil v poslední době: 

Pokus se alespoň zamyslet nad otázkou a napiš pár zásadních bodů konfliktu 
 
 
 
 

4. Zamysli se nad uvedeným příběhem a navrhni vhodné řešení. 

 
Maminka šla na hřiště s pětiletým synem Lukáškem. Na hřišti bylo plno dětí, 
Lukášek si od nich půjčoval jejich hračky, aniž by se jich zeptal. Pak si s ním 
žádné děti už nechtěly hrát.  
 
 
 
 
 



 
 

Řešení:  KONFLIKTY V MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH   
 

1. Rozliš, který konflikt nazýváme: 

 
Interpersonálním  uvnitř lidského nitra 
 
Intrapersonálním  mezi lidmi 
 
2. Zkus k jednotlivým typům chování najít vhodnou charakteristiku: 

 
Popření a) 
 
Řešení problému  c) 
 
Konfrontace b) 
 

a) Jde o popření existence konfliktu, jeho vytěsnění. 

b) Obě strany agresivně prosazují svou. 

c) Účastníci konfliktu se snaží mluvit o problému. Hledají cesty, 

jak problém řešit. 

 
3. Popiš konflikt, který jsi zažil v poslední době: 

 
 

 
 
 
 

4. Zamysli se nad uvedeným příběhem a navrhni vhodné řešení. 

 
Maminka šla na hřiště s pětiletým synem Lukáškem. Na hřišti bylo plno dětí, 
Lukášek si od nich půjčoval jejich hračky, aniž by se jich zeptal. Pak si s ním 
žádné děti už nechtěly hrát 
Např. omluva, vysvětlení proč požádat o půjčení atd. (napiš další možnosti 
řešení) 
 
 
 
 
 

  



Etická výchova 7.A 
 
Opakování -   Šikana 
 

 

Zamysli se co je to šikana a vyplň jednoduchý dotazník 😊 

 
Instrukce:  
zakroužkujete písmeno správné varianty z předložených odpovědí.  Správných 
odpovědí může být i více! 

 
1) Co se dá označit jako šikana? 

 
a. když si od tebe někdo půjčí tužku/pastelku 
b. když si spolužák od tebe vezme opakovaně bez dovolení svačinu 
c. když ti někdo úmyslně ublíží 
d. když se ti spolužáci smějí, že máš naruby tričko 
e. když si od tebe někdo půjčí učebnici 
f. když ti bude někdo neustále schovávat věci 
 

2) Šikana je 
 

a) cílené a opakované chování vůči jedinci (skupině), jehož záměrem je 
oběť ohrozit, ponížit, zastrašit nebo fyzicky ubližovat 

b) jednorázové posmívání skupiny vůči jedinci 
c) chování jedince či skupiny, která se snaží druhým pomáhat 
d) situace, kdy nejslabší jedinec skupiny je odstrčen většinou, kvůli jeho 

špatnému chování vůči dívkám 
 

3) Obětí šikany se stává 
 

a) nejoblíbenější žák třídy 
b) každý, kdo se při hodině hlásí 
c) viditelně bojácný jedinec 
d) žák, který se snaží plnit požadavky učitelů a žaluje na své spolužáky 

 
4) Agresor, který šikanuje, je osoba která 

 
a) nadává ostatním nebo jim opakovaně ubližuje 
b) hodně se hlásí a má samé jedničky 
c) donáší učiteli 
d) člověk, který se vším pomůže 
e) člověk, který záměrně způsobuje druhému trápení 
 
 

5) Co bys měl udělat, když jsi šikanován? 
 

a) přestanu chodit do školy 
b) začnu se bránit a budu šikanovat také 
c) seženu si pomoc u učitelského sboru či rodičů 
d) seženu si své kamarády a dám útočníkovy po škole co proto 



e) nebudu se bát a vše na agresora řeknu dospělé osobě 
 

6) Co bys měl udělat, když jsi svědek šikanování? 
a) přestanu chodit do školy 
b) přidám se k útočníkovi 
c) seženu pomoc u učitelského sboru či rodičů 
d) budu se snažit okamžitě zakročit a pomoci oběti 

 
 

 
Správné odpovědi   

Zkontroluj si odpovědi  😊 
 
1. Co se dá označit jako šikana? 
 

a. když si od tebe někdo půjčí tužku/pastelku 
b. když si spolužák od tebe vezme opakovaně bez dovolení svačinu 
c. když ti někdo úmyslně ublíží 
d. když se ti spolužáci smějí, že máš naruby tričko 
e. když si od tebe někdo půjčí učebnici 
f. když ti bude někdo neustále schovávat věci 
 

2. Šikana je 
 

a. cílené a opakované chování vůči jedinci (skupině), jehož záměrem je 
oběť ohrozit, ponížit, zastrašit nebo fyzicky ubližovat 

b. jednorázové posmívání skupiny vůči jedinci 
c. chování jedince či skupiny, která se snaží druhým pomáhat 
d. situace, kdy nejslabší jedinec skupiny je odstrčen většinou, kvůli jeho 

špatnému chování vůči dívkám 
 

3. Obětí šikany se stává 
 

a. nejoblíbenější žák třídy 
b. každý, kdo se při hodině hlásí 
c. viditelně bojácný jedinec 
d. žák, který se snaží plnit požadavky učitelů a žaluje na své spolužáky 
 

4. Agresor, který šikanuje, je osoba která 
 

a. nadává ostatním nebo jim opakovaně ubližuje 
b. hodně se hlásí a má samé jedničky 
c. donáší učiteli 
d. člověk, který se vším pomůže 
e. člověk, který záměrně způsobuje druhému trápení 
 
 

5. Co bys měl udělat, když jsi šikanován? 
 

a. přestanu chodit do školy 
b. začnu se bránit a budu šikanovat také 



c. seženu si pomoc u učitelského sboru či rodičů 
d. seženu si své kamarády a dám útočníkovy po škole co proto 
e. nebudu se bát a vše na agresora řeknu dospělé osobě 
 

6. Co bys měl udělat, když jsi svědek šikanování? 
a. přestanu chodit do školy 
b. přidám se k útočníkovi 
c. seženu pomoc u učitelského sboru či rodičů 
d. budu se snažit okamžitě zakročit a pomoci oběti 

 
 
Zapiš si do sešitu 
 

Za šikanu označujeme :  
a. když si spolužák od tebe vezme opakovaně bez dovolení svačinu 
b. když ti někdo úmyslně ublíží 

 
 Šikana je : 
Cílené a opakované chování vůči jedinci (skupině), jehož záměrem je oběť ohrozit, 
ponížit, zastrašit nebo fyzicky ubližovat 
 
Obětí šikany se stává : 

 
a. viditelně bojácný jedinec 
b. žák, který se snaží plnit požadavky učitelů a žaluje na své spolužáky 

 
 

Agresor, který šikanuje, je osoba která: 
1. nadává ostatním nebo jim opakovaně ubližuje 
2. člověk, který záměrně způsobuje druhému trápení 

 
 
 
 


