
VII. třída, 25. 5 - 29. 5. 2020 

Všechny splněné pracovní listy donést do školy nejpozději 1. 6. 2020, nebo přeposlat na 

mail: jiriibsen@seznam.cz. Nutné pro hodnocení za II. pololetí. 

 

 

Zeměpis VII. tř., 25. - 29. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení úkolů z minula. 

Oceánie je název pro? Ostrovy a souostroví ležící v zápasní a střední části Tichého oceánu. 

V Oceánii najdeme samostatné státy a také? Území spravována jinými státy ( závislá území) 

Oceánie se člení na tři oblasti. Které? Polynésie, Melanésie, Mikronésie 

Největší ostrova Polynésie tvoří? Nový Zéland a Nová Guinea 

Původními obyvateli Nového Zélandu jsou Maorové k jejichž tradičnímu zastrašování nepřítele patří 

tetování a vyplazování jazyka. 

Nelétavý pták žijící na Novém Zélandu se nazývá kivi. 

Nový Zéland je vyspělý stát. Zemědělství je proslulé chovem ovcí. Přírodu Nového Zélandu jsme mohli vidět 

ve filmu Pán prstenů. 

 

Tajenka : Sopka Mauna Loa, Leží na Havajských ostrovech, celková výška i s částí pod mořem je přes 10 

km. 

2) Test 

Odevzdat nejpozději 1. 6. 2020 ve škole, nebo přeposlat na mail: jiriibsen@seznam.cz. 
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Výchova k občanství VII. tř., 18. - 22. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

Test pro hodnocení. Odevzdat nejpozději 1. 6. 2020 ve škole, nebo přeposlat na mail: 

jiriibsen@seznam.cz. 

1) Učivo 10. týdne: 

- motivace je ……….. 

- základní potřeby dělíme na…………… 

- motivace může vycházet z …………….. 

- aspirace je …………… 

2) Učivo 9. týdne 

- Svátek práce nebo 1. máj se slaví jako připomenutí …………. 

- Den vítězství  se slaví dne ……………. jako připomenutí ……… 

3) Učivo 8. týdne 
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- Jak jsem se od narození změnil po stránce 

 a) biologické 

b) psychické 

c) sociální 

 



 



 

APŘÍRODOPIS, 7. třída (25.5. – 29.5.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Facebook: Barča Kaločová – vše co vypracujete mi prosím vyfoťte a pošlete na messenger nebo 

odevzdejte ve škole do schránky  Musíme nachytat nějaké dobré známky, ať potom máme hezké i na 

vysvědčení. 

OPAKOVÁNÍ: do sešitu, pokud nemáš možnost tisku 

NAŠE RYBY 

 

1. Vypiš ploutve ryb: 



-…………………………………………. 
-…………………………………………. 
-…………………………………………. 
-…………………………………………. 
-…………………………………………. 

 
 

2. Napiš, které ploutve jsou párové a nepárové:  

 a) 

párové:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

 

b)  
nepárové…………………………………………………………………………….. 
……………………........................................................................... 
……………………………………………………………………………………………. 

 

3. Popiš základní části těla ryb: 

-……………………………………………………. 

-……………………………………………………. 

-……………………………………………………. 

4. Napiš naše nejznámější sladkovodní ryby: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Urči známé ryby: 

 

……………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

……………………………………………………………… 

 

ŘEŠENÍ: 
 

1. Vypiš ploutve ryb:- BŘIŠNÍ, PRSNÍ, OCASNÍ, ŘITNÍ A HŘBETNÍ 
 

2. Napiš, které ploutve jsou párové a nepárové: 

a) a) párové: BŘIŠNÍ, PRSNÍ 

b) nepárové: OCASNÍ, ŘITNÍ, HŘBETNÍ 

 

3. Popiš základní části těla ryb: 
- HLAVA, TĚLO, OCAS 
 

4. Napiš naše nejznámější sladkovodní ryby: 
- SUMEC VELKÝ, OKOUN ŘÍČNÍ, LÍN OBECNÝ, BOLEN DRAVÝ, KAPR OBECNÝ, CEJN VELKÝ, PSTRUH DUHOVÝ, ŠTIKA 
OBECNÁ, KARAS OBECNÝ, TOLSTOLOBIK BÍLÝ, JELEC TLOUŠŤ, PARMA OBECNÁ, AMUR 
 

5. Urči naše známé ryby: 
ŠTIKA OBECNÁ, CEJN VELKÝ, KAPR OBECNÝ, SUMEC VELKÝ - ALBÍN PSTRUH POTOČNÍ, OKOUN ŘÍČNÍ 

 
 

Matematika VII. tř. 25.5. – 29.5.2020                                                       Rupec S. 

 

Zkusíme si napsat malou opakovací písemku. 

 

1. Mají tyto obrazce střed souměrnosti? 

a) čtverec    ANO – NE 

b) obdélník   ANO – NE 

c) kružnice   ANO – NE 

2. Známe velikost tří vnitřních úhlů čtyřúhelníku. Urči velikost jeho čtvrtého vnitřního 

úhlu. 

a) 90°, 90°, 90° 

b) 125°, 163°, 60° 

c) 60°, 80°, 100° 

d) 85°20´, 64°42´, 112°35´ 

3. Vypočítej obvod kosodélníku s délkami stran 5 m a 8 m. 

 

  



 

 

 

4. Vypočítej obsah rovnoběžníku ABCD, pro který platí a = 2 m, va = 4 m. 

 

 

 

 

 

 

5. Vypočítej obsah trojúhelníku ABC, ve kterém platí a = 8 cm, va = 5 cm 

 

 

 

 

 

 

6. Urči obvod lichoběžníku ABCD, ve kterém a = 7,7 cm, b = 42 mm,  

    c = 99 mm, d = 2,5 cm 

 

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

pokus se ji opravit. 

2Aa)   31 cm²      Ba)   35 cm² 

     b)   20,33 cm²   b)   21,78 cm² 

4a) 23,9 cm²     b) 13,8 dm     c)   45 cm²     d)   2,1 dm     e)   4cm 

 

JČ pro 7.třídu  25.- 29.5.2020 

Mgr. Matylda Richterová 

    

  I. Správné řešení TESTu z minulého týdne (správné odpovědi  jsou  ZVÝRAZNĚNY !): 

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 

 

II. Nyní si přečti tento TEXT : 

Mezi nejvýznamější osoby, které se v minulosti zasloužili o poznání neznámých koutů Země, patří různí 

cestovatelé a mořeplavci. Mnozí s nich se při svých oběvech snažili o navázání kontaktů s místním 

obyvatelstvem, vedli z nimi obchody, například směnou zboží z evropy za čerstvé potraviny a koření. Jiní 

byli spíše dobyvateli, kteří byli posedlí hledáním zlata a jiných pokladů nebo legendárních míst, jako 

třeba Eldorado. Při své cestě za sebou zanechaly stovky mrtvých, ale často i oni sami se stali objetmi 

pomsty domorodců nebo tropyckých nemocí, nedostatku potravin či špatného počasí. Znáš některého s 

nich ? 

 

Měl by jsi najít  10  chyb !                                            Správné řešení příště ! 

 

Pokyny k práci do předmětu informatika:7. třída 

David Otipka: 

Kdy: od 25. 5. – 29. 5. 2020 

Zašlete  na můj mail či facebook odpověď na tuto otázku:Co je brána firewall? 

E-mail:  ibsenova.otipka@seznam.cz, Facebook:  ibsenova otipka 
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Fyzika VII. tř., 25. - 29. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení minulých úkolů 

Jak sestrojím kolmici k? s. 107, kolmice, kterou jsme sestrojili v bodě dopadu světelného paprsku na 

zrcadlo. 

Úhel dopadu  je ……..? Úhel, který svírá dopadající paprsek s kolmicí k. 

Úhel lomu  je ……..? Úhel, který svírá lomený paprsek s kolmicí k 

Lom ke kolmici vyjádříme (     ) Použij symbol nebo  

Lom od kolmice vyjádříme (   ) Použij symbol nebo  

 

 

 

 

2) Test - Světlo, Lom světla 

Odevzdat nejpozději 1. 6. 2020 ve škole, nebo přeposlat na mail: jiriibsen@seznam.cz. 
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Napiš fáze Měsíce: 1)   2)   3)   4) 

Vysvětli jak dojde k zatmění Slunce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zobrazení zrcadlem 

 

Lom světla 

Za jaké podmínky se světlo láme ke kolmici? 

 

 

Etická výchova VII. tř., 15. - 29. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

 Odevzdat nejpozději 1. 6. 2020 ve škole, nebo přeposlat na mail: jiriibsen@seznam.cz. 

Procvičování probraného učiva 

- Proč chráníme přírodu (životní prostředí)? 

- Trvale udržitelný rozvoj znamená …………………. 

- Jakým způsobem přispíváš ty ke zlepšování životního prostředí? 

- Popiš, jakým způsobem si lidé ničí přírodu (životní prostředí)  
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Pokyny k práci v Anglickém jazyce 7. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 25. 5. 2020 do  29. 5. 2020  

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

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

Tento týden se pokusíme napsat testík (ověříte si vaše znalosti) na minulý čas prostý. Řešení souhrného 

procvičování z minulého týdne bude na začátku příštích pracovních listů. !!! 

I. TEST:  

1)slovní zásoba :  a)Doplňte tabulku. 

    b) Zakroužkujte pravidelná slovesa. 

infinitiv Minulý čas Český překlad 

buy    

write   

play   

live   

go   

try   

give   

read   

swim   

take   

drive   

watch   

help   

drink   

   c) Přeložte tato slova. 

When:________ What:________ Why:______ 

Where:_______  Who:_________ 

2. Oznamovací věta- kladná: 

a) Přeložte tyto věty. 

Včera Ona koupila nové auto.        _________________________________ 

Vyzkoušel si včera ty nové šaty?  ______________________________ 

Hráli oni včera fotbal ?   ________________________________ 

Diana přinesla tu knihu včera.  ________________________________ 

Napsal jsi minulý týden ten dopis?   ________________________________ 

 

 

3. Oznamovací věta v záporu: 

a) Z těchto vět vytvořte zápor: 

I lived in London last year. _________________________________ 

 I went to school yesterday.  ________________________________ 
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She wrote the e- mail yesterday. _____________________________  

They read the book yesterday. ______________________________  

I played basketbal yesterday. _______________________________ 

4.  Otázka: 

a) Přeložte tyto věty: 

Hraje on basketbal každý týden?___________________________________ 

Bydlela Petra minulý rok v Londýně?_______________________________ 

Četl jsi minulý týden tu knihu?____________________________________ 

Vzal Petr včera  tu knihu?________________________________________ 

Koupila ona nové auto minulý rok?_________________________________ 

 

5. Krátká odpověď: 

a) Doplňte krátké odpovědi na tyto otázky.  

Did you play football yesterday?  No, _________________ 

Did we buy a new T-shirt last week? No, _________________ 

Did he write a letter last week?  Yes, _________________ 

Did they read the magazine yesterday? Yes,_________________ 

Did she live in New York last year? No,_________________ 
 

6. Dejte tyto věty do správného pořadí . 

last week bought a new car you.  ______________________________ 

drank she tea yesterday.   ______________________________ 

cinema he went to yesterday.  ______________________________ 

helped my mother I.   ______________________________ 

read they the book last week.  ______________________________ 

 

7. Vytvořte minulý tvar těchto sloves. Vytvořte jej koncovkou. 

work-____________  stop- __________________ 

listen-____________  wash-__________________ 

carry-_____________  study-__________________ 

enjoy-_____________  play-___________________ 

hope-_____________  dance-__________________ 


