
Český jazyk 7. ročník 
(úkoly 25. 5. – 29. 5. 2020) 

 

 Tento týden pokračujeme v procvičování pravopisu. Vaším úkolem bude přečíst si 

dva texty a opravit v nich chyby. Nemusíte přepisovat celé texty, stačí, když vypíšete 

slova, ve kterých je chyba a opravíte ji. 

 Řešení úkolů mi pošlete do mailu, budete hodnoceni.  

 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 

 

 

 

Přečtěte si následující dva texty a najděte slova, která jsou napsána nesprávně: 

 

 
 

 

 
 

  

https://www.pravopisne.cz/
https://www.umimecesky.cz/
https://skolakov.eu/
http://ucirna.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php


MATEMATIKA 
Pěkný den všem!  
Tohle si jen přečtěte:  
Asi nikoho z vás nepřekvapí, že když celé třídě zadám, ať narýsuje   ABC se stranami  
IABI = 6 cm, IBCI = 7 cm, IACI = 5 cm, tak všichni budou mít shodný trojúhelník (pokud něco 
nepopletou). To proto, že každé 2 trojúhelníky, které mají shodné všechny 3 odpovídající si 
strany, jsou shodné.  
Když si vzpomenete na 6. třídu, shodný trojúhelník vyšel všem i tehdy, když jste měli zadané 
2 strany a úhel, který obě svíraly, anebo 1 stranu a 2 k ní přilehlé úhly.  
 
A o tom je následující text. Vše si napište.  

                 SHODNOST TROJÚHELNÍKU 
                               Věta sss 

 
Pokud máte doma rýsovací potřeby, tak        také narýsujte.  
Pokud ne, alespoň opište postup konstrukce. 

 
 
   
 

                     Věta sus 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Věta usu 



 

 

 
  



Anglický jazyk   VII. tř.    25. 5. – 29. 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 
Doplň slovesa ve správném tvaru, přepiš do sešitu English a přelož do 
českého jazyka  

 
ŘEŠENÍ 

mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz
mailto:andrea.ponechalova@seznam.cz


 
 PŘEKLAD: 

To je paní Whiteová. Ona je učitelka na základní škole. Učí angličtinu, matematiku a 
zeměpis. V tomto okamžiku učí matematiku. Bydlí v Londýně a je vdaná s Georgem, 
který je Francouz. Mají 3 děti. Všichni milují zvířata, ale žádné nemají, protože bydlí v 
bytě. Paní Whiteová mluví francouzsky stejně dobře jako anglicky, ale neučí ji. 
 
Neteř paní Whiteové Sophie zůstala na pár dní s Whiteovými. Sophie bydlí a studuje 
v Liverpoolu, však si užívá střednědobé prázdniny, které jsou v tuto chvíli v Londýně. 
Má v plánu důležité nakupování a prohlídky památek. 
 
Syn paní Whiteové Arnold nemá rád nakupování, ale miluje chodit ven se svými 
kamarády. 



Obvykle chodí do místního parku, kde hrají fotbal nebo basketbal. Nicméně dnes 
nejde hrát fotbal nebo basketbal, jde jezdit na skateboardu. 
 
Pan White pracuje pro mezinárodní společnost. Nicméně dnes nepracuje, protože se 
necítí dobře. Telefonoval, že je nemocný. 
 
 
 
  



NĚMECKÝ JAZYK (studijní opora pro 7. ročník od 25. 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 opakování rodu podstatných jmen a členu určitému a 

neurčitému + PL tématu Schulsachen – Školní potřeby.   
 

Dnes se podíváme na téma: LANDKARTE DEUTSCHLANDS / MAPA NĚMECKA 

Orientace v mapě + základní informace o Německu: 

im Norden – na severu 

im Süden – na jihu 

im Osten – na východě 

im Westen – na západě 

 

Was ist das? Suche auf die Landkarte /Co je to? Hledej na mapě Německa. 

Wie heisst das Meer im Norden? ………………………………………………………………. 

Wie heisst die Hauptstadt Deutschlands? ……………………………………………………… 

Wie heisst die Stadt im Westen? (der Dom – Dóm/katedrála)? ……………………………… 

Wie heisst die Stadt im Süden (das Bier – pivo) ……………………………………………….. 

Wie heisst das Schloss (zámek) im Süden? ……………………………………………………. 

 

Was kannst du finden und beschreiben? / Co umíš najít a popsat? 

im Norden ……………………………………………………………………………………… 

im Süden ……………………………………………………………………………………… 

im Westen ……………………………………………………………………………………… 

im Osten ………………………………………………………………………………………... 



 
 

  



Dějepis pro 7. ročník – učivo od 25. 5. 2020  

 

Téma: OD HUSITSTVÍ K HABSBURKŮM II. 

 

Zdravím sedmáci, 

v minulé opoře jste měli vyřešit otázky, které se vázaly k době husitské a „proběhli“ jsme 

pohusitským obdobím až po vládu Jiřího z Poděbrad. V této opoře se podíváme na správné 

odpovědi a podíváme se na pokračování. 

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

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

 

DOBA HUSITSKÁ (řešení) 

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. NE – 6. 7. 1415 

Proti husitům bojovali křižáci. ANO 

Křižáci neměli ve znamení kříž. NE – měli ho vyobrazen na praporech, zbroji 

Jan Hus byl profesor a kněz. ANO – tehdy se používalo označení „Mistr“ 

Den upálení Jana Husa není státním svátkem. NE – jedná se o státní svátek 

Ve městě Tábor si měli být všichni lidé rovni. ANO 

Jan Žižka z Trocnova byl husitským vojevůdcem. ANO 

Křížové výpravy byly výpravy husitů. NE – jednalo se o výpravy katolických vládců 

(podporované papežem) 

Poslední bitva mezi husity se odehrála u Domažlic. NE – poslední bitvou byla bitva U Lipan 

 

OD HUSITSTVÍ K HABSBURKŮM II. - JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ 

(učivo si napiš, vytiskni, jak ti to vyhovuje) 

 

Vladislav II. Jagellonský (1471-1516) x Matyáš Korvín (1471 - 1490) 

mailto:alespavelka@seznam.cz


- 27. května 1471 - korunován v Praze českým králem (u nás I., v Uhrách II. - strýc 

Vladislava Jagellonského) 

 
- 2 x ženatý: Beatrix z Aragonu a Anna z Foix [foa](od 1505) - šťastné manželství (společná 

ložnice, společná postel), 2 děti: Anna a Ludvík 

- 28. května 1471 - Matyáš Korvín korunován v Jihlavě českým králem – v českých 

zemích DVOUVLÁDÍ 

 
Vladislav II. Jagellonský: Čechy 

Matyáš Korvín: Morava, Slezsko, horní a Dolní Lužice 

- 1471-1478 se Vladislav II. Jagellonský snaží dobýt země zpět 

- prosinec 1478 - jednání v Olomouci 

 oba mají doživotně titul českého krále, 

 Vladislav II. Jagellonský: Čechy, Horní a dolní Lužice, část Slezska, 

 Matyáš Korvín: Morava, část Slezska 

(pověra: při jednáních Vladislav Jagellonský skoro spal, na vše odpovídal Bene - latinsky 

dobře, někdy bývá označován jako  "král Bene") 

 zemře-li Vl. Jag. dříve, připadnou jeho země Mat. Kor., zemře-li však dříve Mat. 

Kor., musí Vl. Jag. jeho země vykoupit za 400 000 zlatých (Mat. Kor. zemřel dřív, 

Vl. Jag. se zadlužil - dynastie zchudla) 

- 1482 - 1483 postihla Čechy morová epidemie (hlad, země zadluženy) + nespokojenost lidu 

- 1483 - 2. pražská defenestrace (radní byli vyhozeni z oken Novoměstské radnice) 

- 1485 mír mezi katolíky a kališníky v Kutné hoře 

- 11. 3. 1500 - Vladislavské zřízení zemské - snížena moc měst ve prospěch krále (na 

zemském sněmu) + oslabení pozice měst 

- 20. 7. 1515 - Habsburkové uzavřeli s Jagellonci mírovou smlouvu (tzv. "svatební"): 

jednalo se o sňatky mezi dětmi Vladislava Jagellonského a vnuky Maxmiliána I. 

Habsburského 



* Jagellonci - Čechy, Morava, Horní a Dolní Lužice, Slezsko, Uhersko 

* Habsburkové - Rakousko, Nizozemí, Burgundsko, Lucembursko, Itálie, Korsika, Španělsko, 

Německo (římský císař) 

- podle svatební smlouvy budou děti Vladislava Jagellonského a Anny z Foix - Anna a Ludvík 

provdáni za Habsburky: Ludvík Jagellonský + Marie Habsburská, Anna Jagellonská + 

Ferdinand Habsburský 
(heslo Habsburků: "Války ať vedou jiní, ty, šťastné Rakousko, se vdávej a žeň!") 

- 1516 - Vladislav Jagellonský umírá  

 

Ludvík Jagellonský (1516-1526) – přezdívaný „Ludvík Dítě“ (korunovace na uherský a 

český trůn v poměrně mladém věku, v letech 1508, resp. 1509) 

+ Marie Habsburská 

 

- 1517 vydal Svatováclavskou smlouvu - města ztrácí právo várečné a jiná privilegia, ale 

šlechta musí akceptovat větší zastoupení měst na zemském sněmu à vliv měst vzrostl 

- vládne z Budína v Budapešti (stejně jako jeho otec), ohrožují nás Turci, Ludvík vyjel s 

armádou z Budína napřed (posily vyrazily za ním), 29. 8. 1526 bitva u Moháče, posily 

nedorazily včas (síly by byly vyrovnané), Ludvíka porazila obrovská přesila, při útěku se i s 

koněm utopil v bažinách 

  
 



ZEMĚPIS 7. ROČNÍK 
(úkoly na týden 25. 5. – 29. 5. 2020) 

 
 Milí sedmáci, vzhledem k tomu, že mi úkol z minulého týdne poslalo jen 

několik z vás, rozhodla jsem se, dát vám na vypracování ještě jeden týden. 

 Pro připomenutí: vaším úkolem je vybrat si jeden ze států jižní, západní nebo 

střední Evropy, zjistit o něm co nejvíce informací a zpracovat je do referátu. 

 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 

 
 
Státy, ze kterých můžete vybírat: 
 
Jižní Evropa: Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko, Andora, Monako, Vatikán, San 

Marino, Malta, Kypr 

 

Západní Evropa: Velká Británie, Irsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko 

 

Střední Evropa: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Polsko, Lichtenštejnsko, 

Slovensko, Maďarsko 



PŘÍRODOPIS 
 

ŠPLHAVCI – živí se bezobratlými živočichy žijícími pod kůrou stromů = doktoři stromů,  

mají dlouhý ostrý zobák a dlouhým jazykem vybírají z kůry hmyz. 
Prsty mají přizpůsobené ke šplhání (2 prsty směřují dopředu a 2 dozadu).  

 datel černý 

 

 strakapoud velký 

 

 žluna zelená 

 
    

PĚVCI – asi 9 000 druhů, mají výrazný hlasový projev. Hnízda si staví na stromech, jsou 
krmiví. Na nohou 3 prsty směřující dopředu a 1 dozadu.  
Podle typu potravy dělíme pěvce na semenožravé, hmyzožravé a všežravé. 

 

 vrabec polní

 

 vlaštovka obecná

 

 kos černý

 
 pěnkava obecná

 

 sýkora koňadra

 

 havran polní

 
Možná jste si všimli, že ptáci se kromě barvy peří liší i tvarem zobáků a nohou. Dokážete 
správně spojit nohu se skupinou ptáků? 

 

1) dravci (káně lesní) 
2) vrubozobí (kachna divoká) 
3) šplhavci (strakapoud velký) 
4) pěvci (skřivan polní) 
5) hrabaví (bažant obecný) 
6) běžci (pštros africký) 
7) sovy (sova pálená) 

 

 
Správné řešení: 



A – 4) pěvci (skřivan polní) 
B – 3) šplhavci (strakapoud velký) 
C – 5) hrabaví (bažant obecný) 
D – 7) sovy (sova pálená) 
E – 1) dravci (káně lesní) 
F – 2) vrubozobí (kachna divoká) 
G – 6) běžci (pštros africký) 
 
Nezapomeňte mi do konce května zaslat na e-mail zs.chrenkova@seznam.cz váš referát 
o jakémkoliv pěvci, kterého si vyberete. 
 
Pošlete 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 stěhovavý 
a přidejte obrázek.  
Kdo můžete, napište ve wordu a pošlete e-mailem. Stačí 6 – 8 vět a obrázek. Kdo tuto 
možnost nemáte, napište text do sešitu a pošlete vyfocený text.  
 

 
  



                                         Fyzika 7.A 
Téma :         Světelné jevy -  fáze měsíce – Nov a první 
čtvt´. 

.Odpověz na otázky: 
1. Kde vzniká stín ? 

2. Co je to polostín ? 

3. Co je to plný stín ? 

Správné odpovědi : 
1. Stín vzniká za neprůhledným tělesem. 

2. Polostín je prostor , kam dopadá světlo pouze z části zdroje. 

3. Plný stín je prostor kam nedopadá žádné světlo. 

 
Co to jsou Měsíční fáze? 
Měsíční fáze se rozlišují podle toho, jak velkou 
část Měsíce ozářenou Sluncem můžeme pozorovat ze Země. 
 

                                 
 
Známe čtyři měsíční fáze : 
1. Nov. Měsíc je k Zemi přivrácen neosvětlenou stranou. 

2. První čtvrť. Po novu před úplňkem má Měsíc tvar písmene D, říká se o něm, 

že dorůstá. 

3. Úplněk. Měsíc je k Zemi přivrácen osvětlenou stranou. 

4. Poslední čtvrť. Po úplňku před novem má Měsíc tvar písmene C, říká se o 

něm, že couvá. 

                                                   

                                      NOV 
 



                                                 
 

• Začíná celý „životní“ cyklus Měsíce. 

• Měsíc se v té době nachází přibližně mezi Zemí a Sluncem. 

• Osvětlena je jeho odvrácená strana, při pohledu ze Země je tedy neviditelný. 

• V této fázi není Měsíc příliš vidět, neboť je pozorována jednak jeho temná 

polovina a jednak se nachází na denní obloze poblíž Slunce. 

• Už pár dní po novu je možno spatřit jeho uzoulinký srpek nízko nad 

západním obzorem. 

• V této době lze spatřit slabý svit i na neosvětlené straně měsíčního disku - tzv. 

popelavý svit. Již Leonardo da Vinci věděl, že jde o sluneční světlo odražené 

Zem   

                                  První čtvrť 

                                       
• Srpek ztloustl, Měsíc se na své dráze posunuje doleva a Slunce tak ozáří 

pravý okraj přivrácené polokoule. 

• Každý večer je možné sledovat, jak se na nebi zvětšuje a vzdaluje od Slunce. 

• Za sedm dní má podobu písmene D - je v první čtvrti (Měsíc „dorůstá“). 

• Tzn., že Měsíc je ve čtvrtině své trajektorie kolem Země 

 
 
Zapiš do sešitu : 
Měsíční fáze se rozlišují podle toho, jak velkou 
část Měsíce ozářenou Sluncem můžeme pozorovat ze Země. 
Měsíční fáze : 

Nov. Měsíc je k Zemi přivrácen neosvětlenou stranou. 
První čtvrť. Po novu před úplňkem má Měsíc tvar písmene D, říká se o něm, 
že dorůstá. 
Úplněk. Měsíc je k Zemi přivrácen osvětlenou stranou. 



Poslední čtvrť. Po úplňku před novem má Měsíc tvar písmene C, říká se o 
něm, že couvá. 
Doba mezi dvěma úplňky vzhledem ke hvězdám se nazývá siderický měsíc  
 a trvá 27,32 dne (27 dnů 7 hodin 43 minut 11,5 sekundy). 
 
Odpověz na otázky  
1. Kolik dní uběhne mezi dvěma úplňky? 

2. Jaký tvar má měsíc říkáme-li, že dorůstá ( první čtvrť)? 

3. Za kolik dní od Novu bude měsíc v první čtvrti? 

 
Řešení : 

1. 27,32 dne 

2. Tvar písmene  D 

3. Za 7 dní. 

 
 
 

  



Vo- 7      úkoly na týden  25.5.- 31.5. 
 
Opět i tento týden se budeme zabývat osobností člověka. 

 
 
PRACOVNÍ LIST OSOBNOST 

1) Správně spoj 

 
Sebepřeceňování  mám slabé i silné stránky, jsem v něčem dobrý, v něčem 
ne 
Sebepodceňování  jsem ve všem dobrý, ba nejlepší, nade mne není 
Zdravé sebevědomí  každý je lepší než já, nic mi nejde, nic se mi nedaří 
 

2) Seřaď správně vývojová období člověka (očísluj) 

 
Mladší školní věk, batole, prenatální vývoj, adolescence, starší školní věk, dospělost, 
stáří, 
 kojenec, novorozenec 
 
 

3) Nesprávná tvrzení škrtni 

 
Mezi temperamentové typy patří: kuřák, cholerik, cynik, flegmatik, alkoholik, 
choulostivec, nestyda, sangvinik, melancholik 
 

4) Správně přiřaď z nabízených možností (cholerik, flegmatik, melancholik, 

sangvinik) 

 optimista, hovorný až příliš, nesoustředěný, lehkomyslný, nestálý, optimistický, 
aktivní, usměvavý, společenský….   
 pasivní, rozvážný, spolehlivý, pomalý, lhostejný, necitlivý, klidný, trpělivý, je mu to 
jedno, smysl pro spravedlnost, nepřizpůsobivost …. 
 náladový, tichý, věrný, citlivý, uzavřený, nedůvěřivý, obětavý, vážný, rozpláče se, 
citlivý, oddanost, ohleduplnost k druhým … 
 aktivní, soutěžový, urážlivý, výbušný, výkonný, samostatný, netrpělivý, dříve jedná, 
než myslí, nesmiřitelný… 
 

5) Jedním slovem popiš:   extravert   introvert 

Řešení 
1) Správně spoj 

 
Sebepřeceňování  mám slabé i silné stránky, jsem v něčem dobrý, v něčem 
ne 

Sebepodceňování  jsem ve všem dobrý, ba nejlepší, nade mne není 
Zdravé sebevědomí  každý je lepší než já, nic mi nejde, nic se mi nedaří 



 
2) Seřaď správně vývojová období člověka (očísluj) 

Mladší školní věk, batole, prenatální vývoj, adolescence, starší školní věk, dospělost, 
stáří, 
             5                        4              1                             7                           6                   
8               9 kojenec, novorozenec 

       3                 2 
 

3) Nesprávná tvrzení škrtni 

 
Mezi temperamentové typy patří: kuřák, cholerik, cynik, flegmatik, alkoholik, 
choulostivec, nestyda, sangvinik, melancholik 

 
4) Správně přiřaď z nabízených možností (cholerik, flegmatik, melancholik, 

sangvinik) 

 optimista, hovorný až příliš, nesoustředěný, lehkomyslný, nestálý, optimistický, 
aktivní, usměvavý, společenský….  Sangvinik 
 pasivní, rozvážný, spolehlivý, pomalý, lhostejný, necitlivý, klidný, trpělivý, je mu to 
jedno, smysl pro spravedlnost, nepřizpůsobivost …. Flegmatik 
 náladový, tichý, věrný, citlivý, uzavřený, nedůvěřivý, obětavý, vážný, rozpláče se, 
citlivý, oddanost, ohleduplnost k druhým … melancholik 
 aktivní, soutěžový, urážlivý, výbušný, výkonný, samostatný, netrpělivý, dříve jedná, 
než myslí, nesmiřitelný… cholerik 
 

5) Jedním slovem popiš: extravert (člověk otevřený)  introvert (člověk 

uzavřený) 

 
  



Etická výchova   6.A 

                                           Zásady slušného chování při jídle 
Než zasedneme k prostřenému stolu, je nutné dodržet základní pravidla 
hygieny: 

•  před jídlem si VŽDY musíme důkladně umýt ruce, 

•  k prostřenému stolu zasedáme vždy čistě oblečení a upravení. 

• Na svém místě sedíme klidně. Nikdy se na židli nehoupeme. 

• Během jídla neodcházíme od stolu bez vážného důvodu. 

• Během jídla nerušíme ostatní hlasitým mlaskáním nebo srkáním. 

• Při jídle nikdy nemluvíme s plnými ústy. 

• U jídla si nečteme (např. noviny, časopis apod.). 

• Necinkáme příborem o talíř. 

 
Zaškrkej co je špatně : 

• Před jídlem si ruce nikdy nemyjeme. 

• U jídla sedíme klidně a slušně oblečení. 

• Při jídle je slušné hlasitě mlaskat. 

• Když dojíme, odložíme příbor na talíři vždy držadlem doprava. 

• U jídla je slušné číst si noviny. 

• U stolu je vhodné ostatním vyprávět historky s plnými ústy. 

• Po skončení oběda / večeře si otřeme ústa připraveným ubrouskem. 

 
Řešení 

• Před jídlem si ruce nikdy nemyjeme. 

• U jídla sedíme klidně a slušně oblečení. 

• Při jídle je slušné hlasitě mlaskat. 

• Když dojíme, odložíme příbor na talíři vždy držadlem doprava. 

• U jídla je slušné číst si noviny. 

• U stolu je vhodné ostatním vyprávět historky s plnými ústy. 

• Po skončení oběda / večeře si otřeme ústa připraveným ubrouskem. 

 
 
 


