
VII. třída, 1. – 5. 6. 2020 

Vypracované pracovní listy donést do školy, nejpozději v PÁTEK 5. 6. 2020, 

nebo přeposlat na jiriibsen@seznam.cz. Výsledky tvoří podpůrnou součást 

hodnocení za uplynulé pololetí. 

 

 

Pokyny k práci v Anglickém jazyce 7. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020  

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

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

 

Minulý týden jsme si shrnuli a ověřili znalosti díky testu. Dnes  ještě jednou zrekapitulujeme 

a shrneme probranou látku. 

I. Minulý čas 

Tvorba minulého času :  1) pravidelná slovesa: 

Minulý tvar takovýchto sloves se tvoří: 

Pokud končí sloveso na –e (např dance) platí: 

Doplní se za e pouze písmeno d (danced). 

Pokud končí sloveso na –y  a před y je samohláska (např. play) platí: 

 Napíši za –y ed (např. played). 

 Pokud končí sloveso na –y a před y je souhláska (např. study) platí: 

 Zaměním y (změkčím) na i a připojím koncovku ed (např. studied). 

Podívejte se  na sloveso stop. Co se stalo s písmenem p na konci věty? 

Písmeno p se zdvojilo (stopped). Platí pravidlo poslední písmena se střídají 

samohláska-souhláska- samohláska  

a) Z těchto sloves utvoř jejich minulý tvar 

work-____________  stop- __________________ 

listen-____________  wash-__________________ 

carry-_____________  study-__________________ 
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enjoy-_____________  play-___________________ 

hope-_____________  dance-__________________ 

b) Z těchto vět v přítomném času utovř věty v čase minulém viz vzor: 

Vzor:  I play football   I played football 

1) They play football 

_______________________________ 

2) I cook dinner. 

_______________________________ 

3) She visits her grandmother. 

_______________________________ 

4) We dance in my room 

________________________________ 

5) You watch Tv. 

________________________________ 

6) I hope on holyday 

________________________________ 

7) Jane listens a radio 

________________________________ 

8) He writes a letter 

________________________________ 

9) Peter works in the garden. 

________________________________ 

  

2 ) nepravidelná slovesa: mají speciální tvar. Doplň správně tabulku 

infinitiv Minulý čas Český překlad 

Buy /baj/ Bought/bot/  

Write/rajt/ Wrote/rout/  

Go/gou/ Went/vent/  

Give/giv/  dát, dávat 

Read/ríd/  číst 

Swim/swim/  plavat 

Take/tejk/  vzít, brát 

 

Tvorba vět v minulém tvaru: 

Oznamovací věta: zápor 

I Played  football  yesterday. 

I wrote the letter yesterday. 



1. cvičení-Přeložte 

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

Oni včera řídili to auto.   _________________________ 

On včera vzal tu knihu.   _________________________ 

Oni včera poslouchali muziku.  ________________________ 

Ona  žila v Londýně minulý rok  ________________________ 

Ona včera koupila nové šaty.   ________________________ 

Oznamovací věta: zápor 

I didn ´t  play   football   yesterday. 

I didn´t  write  the letter  yesterday. 

Pozor!!! Sloveso v záporu je v základním tvaru . Jako v přítomném čase. 

Didn´t je v záporu u všech osob. 

2. cvičení-Přeložte tyto věty a přepište do sešitu 

I didn´t go to school yesterday.  _____________________________________ 

Peter didin´t read the book last week. _______________________________ 

She didn´t buy a new dress yesterday._______________________________ 

They didn´t live in London last year. _________________________________ 

We didn´t write the letter last week. ________________________________ 

Otázka: 

Did you   play   football   yesterday. 

Did she  write  the letter  yesterday. 

Pozor!!! Sloveso v otázce je v základním tvaru . Jako v přítomném čase. 

Did  je v otázce u všech osob. 

3. cvičení-Přeložte tyto věty a přepište do sešitu. 

Psal si včera domácí úkol?   _____________________________ 

Zpíval Petr minulý týden?  ______________________________ 

Hrála on včera basketbal?  ______________________________ 

Bydlela ona minulý rok v Londýně?  ______________________________ 

Četl jsi včera ten časopis?   

Krátká opověď: 

 Did she buy a new car last year? (Koupila si minulý rok nové auto) 

Yes, She did,   



No, She didn´t 

Vzor: Did she play football yesterday?.  Yes, she did 

Did he play football yesterday?  Yes, __________ 

Did you buy a new T-shirt last week? No, __________ 

Did she write a letter last week?  Yes, _________ 

Did we read the magazine yesterday? No,_________ 

Did they live in New York last year?  No, __________ 

 

Etická výchova VII. tř., 1. – 5. 6. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení úkolů z minula 

- Proč chráníme přírodu (životní prostředí)? Ochrana zdraví, estetické hodnoty, 

a uchování její čistoty pro budoucnost, protože jsme součástí přírody. 

- Trvale udržitelný rozvoj znamená: jednat a chovat se tak, aby  životní 

prostředí zůstalo zachováno pro budoucí generace ve stejné nebo lepší kvalitě 

- Jakým způsobem přispíváš ty ke zlepšování životního prostředí? Vlastní 

vyjádření. 

- Popiš, jakým způsobem si lidé ničí přírodu (životní prostředí) : skládky, 

exhalace, výstavba měst a komunikací, úniky nebezpečných látek atd.. 

 

2) Přehled učiva, probraného od 11.3. 2020 

Vztah k sexualitě, nezralé rodičovství, ekonomické hodnoty – nakládání 

s penězi, vztah ekonomika – etika, ochrana přírody, úcta k životu 

3) Další procvičování probraného učiva 

Co znamená fair trade? 

Hodnotový systém  

- Obecné lidské hodnoty jsou: ……………….. 

- Morální  normy jsou: ………………………. 

- Právní normy jsou: …………………………. 

Co tvoří finanční rozpočet? 



Co tvoří v rozpočtu tzv., nutné výdaje? 

 

Fyzika VII. tř., 1. – 5. 6. 2020, vyučující - Šebesta 

Výsledku testu budou příští týden 

1) Přehled učiva, probraného od 11. 3. 2020 

Vlastnosti plynů – dokončení, světelné jevy, odraz a lom světla, zrcadla, 

2) Další procvičování: 

Plyny, atmosféra 

 



 

 

 

 

Pokyny k práci do předmětu informatika:7. třída 

David Otipka: 

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

Tento týden si zopakujeme probrané údaje. 

Kdy: od 1.6. – 5.6. 2020 

Přečtěte a zopakujte. 

Pravidla práce s informačními zdroji : kdo informaci podává, jak je stará informace, jestli se dá ověřit 

z více zdrojů. atd. 

Trol v informatice je provokatér v internetových diskuzích 

Fakenews je falešná informace, která chce ovlivnit příjemce. 
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Autorské právo :je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských 

děl“ k příslušným dílům. Tvůrci mohou být 

například spisovatelé, hudebníci, filmaři, architekti, urbanisté a programátoři apod. 

Kdo je to autor ? 

Autor či autorka je tvůrce díla. 

Co to jsou osobní data? 

Osobní údaje (data) jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické 

osobě. Mezi obecné osobní údaje řadíme jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také 

IP adresu a fotografický záznam. 

Co je to software?. 

Software (též česky programové vybavení, někdy psáno též počeštěně softvér). je v informatice sada 

všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost. 

Co je to internetový prohlížeč? 

Webový prohlížeč (též browser je v informatice označení pro počítačový program, který slouží pro 

prohlížení webových stránek.  

 !!! Pořád platí tento úkol :b Zašlete mi na můj mail či facebook zprávu, jak se máte a plníte 

zadané úkoly.. !!! 

 

JČ pro 7.třídu  1.- 5.6.2020 

Mgr. Matylda Richterová 

Dnes si připomeneme, co všechno jsme si během tzv. distanční výuky 

zopakovali : 

1) Byla to všechna VYJMENOVANÁ slova (po obojetných souhláskách). 

2) Byly to SLOVNÍ druhy a mluvnické KATEGORIE (rod, číslo, pád, vzor, čas). 

3) Byla to slova NADŘAZENÁ a PODŘAZENÁ. A také slova s VÍCE VÝZNAMY. 

4) Procvičovali jsme obohacování slovní zásoby ODVOZOVÁNÍm. 

5) Bylo to opakování – SYNONYMA, ANTONYMA a HOMONYMA. 

6) Procvičovali jsme pravopis  i/y, především u sloves v minulém čase. 

7) Procvičovali jsme správné psaní velkých písmen. 

8) Připomněli jsme si některá přejatá CIZÍ slova. 

9) V rámci literatury jsme si připomněli literární žánry a autory, které jsme probrali. 

10)  V rámci slohu jsme si procvičili POPIS a CHARAKTERISTIKU. 

 

Hlavně by jste měli odevzdat vypracovaný TEST !!! 
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1. A nyní správně napsaný text z minulého týdne : 

 

Mezi nejvýznamnější osoby, které se v minulosti zasloužily o poznání neznámých koutů 

Země, patří různí cestovatelé a mořeplavci. Mnozí z nich se při svých objevech snažili o 

navázání kontaktů s místním obyvatelstvem, vedli s 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 zanechali stovky mrtvých, ale často i oni sami se stali obětmi pomsty 

domorodců nebo tropických nemocí, nedostatku potravin či špatného počasí. Znáš 

některého z nich ? 

Bylo zde k opravě 10 chyb, pokud si našel nanejvýš 5, opiš si to celé( do sešitu nebo na papír)             

znova ! 

2. Procvičovali jsme zde, mimo jiné, psaní předložek  s / z . Je nutné si zapamatovat : 

Předložka z se pojí vždy s 2. pádem: 

 vstal z postele, 

 jak z toho ven, 

 vyšel z budovy, 

 vystoupil z autobusu, 

 uspokojení z úspěchu. 

Předložka s se pojí se 7. pádem: 

 matka s dítětem, 

 sudy s vínem, 

 koláč s ořechy, 

 pán s knírem. 

Výjimečně (a spíše zastarale) můžeme použít předložku s dohromady s 2. 

pádem, pokud chceme zdůraznit směr z povrchu pryč nebo po povrchu 

dolů, například sundat se skříně. 

Speciální případy, ve kterých se často chybuje, tvoří spojení kdo s 

koho a být s to, ve kterých se zachovala historická vazba předložky s se 4. 

pádem. 
 

3. A nyní nový text : 

 

Připomeneme si jednoho z prvních objevitelů, Itala jménem Marco Polo. Narodil se 

v benátské kupecké rodině. Jeho otec a strýc podnikli už v 13-ém století cestu do nitra Asie. 

Při druhé výpravě už s nimi byl i 17-iletý Marco. Chán Kublaj je přijal s velkými poctami a 

mladý Marco tam zůstal, i když ne zcela dobrovolně, 17 let. Protože byl chytrý a bystrý, chán 



jej pověřoval různými úkoly a úřady, stal se nakonec guvernérem jedné provincie. V roce 

1292 je konečně chán propustil a mohli jet domů. Jejich cesta lodí trvala skoro 3 roky, a pak 

se Marco ocitl na nějakou dobu i ve vězení.  Nezahálel tam ale, naopak napsal svou knihu 

vzpomínek o zázracích světa, o pobytu v Asii. Byla pak vydávána pod názvem Milion. Toto dílo 

se stalo později inspirací a impulsem k cestám dalším objevitelům, např. Kryštofu Kolumbovi. 

Po slavném Marcovi je dokonce pojmenován kráter na Měsíci ! 

 

Úkol : text si pozorně přečti a podtrhni v něm všechny PŘEDLOŽKY !! 

                                           Správné řešení někdy příště ! 

 

 

 

Matematika VII. tř. 1.6. – 5.6.2020                                                       Rupec S. 

Zkusíme si zopakovat a vyřešit některé úkoly z minulých týdnů. 

1.  Zapiš číslo, kterým je označen obraz vybarveného útvaru ve středové 

souměrnosti se středem S. 

 

                                                                                 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 



3. Pojmenuj rovnoběžník ABCD, pro který platí  

a) a = 4 cm, b = 6 cm, α = 80°____________________________ 

b) b = 5 cm, c = 2,5 cm, β = 90°___________________________ 

c) c = 70 cm, d = 0,7 m, δ = 60°___________________________ 

4. Vypočítej obvod kosočtverce s délkou strany 3 cm. 

 

  

 

 

 
5. Obvod rovnoběžníku MNOP je 68 m. Vypočítej délku strany OP, když víš, že 

strana NO je 14 m. 

 

 

 
6. Vypočítej obsah trojúhelníku ABC, ve kterém platí b = 0,7 dm,  

vb = 3 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Urči obsah lichoběžníku ABCD, ve kterém a = 7 cm,  c = 4 m,  

v = 0,6 m. 

 

 

 

PŘÍRODOPIS, 7.tř. (1.6. – 5.6) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Facebook: Barča Kaločová (kontaktujte mě s čímkoliv, pokud budete potřebovat pomoct, poradit, 

vysvětlit…) 

UPOZORNĚNÍ: Všechny úkoly je třeba odevzdat – buď vyfotit a poslat mi na 
messenger nebo vhodit ve škole do schránky. Pokud vypracováváte do sešitu – 
stavit se do školy mezi 8-12 hodinou a ukázat ke kontrole. Budou sloužit mimo 
jiné také jako podklad pro hodnocení na vysvědčení, tak si to nepokazte  



SHRNUTÍ UČIVA ZA OBDOBÍ DOMÁCÍ VÝUKY – o čem bychom měli mít přehled 
(ve zkratce, vše bylo detailně popsáno v minulých týdnech) 

1. EKOSYSTÉMY ČR (PARK), CIZOKRAJNÉ (vodní, suchozemské) 

Ekosystém – ucelená část přírody (např. ekosystém listnatého lesa), která je navzájem propojena 
tokem energie, látek a předáváním informací, které se navzájem propojují, ovlivňují a vyvíjejí 
v určitém čase a prostoru.  

Suchozemské ekosystémy: PARK 

- zelené plochy ve městech, sloužící k rekreaci a k zlepšení klimatických podmínek 

- živočichové: Ropuchy, potkani, ježci a veverky, holubi a hrdličky, strakapoudi, kosi, zvonci, vrabci, 
poštolky, havrani, netopýři – zde žijí zástupci nejrůznějších skupin živočichů – opakování již 
probraných skupin 

A) Cizokrajné ekosystémy suchozemské:  

TROPICKÝ DEŠTNÝ LES 

- tropický podnebný pás (Amazonie, Indie, Indonésie, Afrika), vysoké srážky, velká vlhkost 

živočichové: pralesničky, leguán zelený, anakonda, tukan obrovský, kolibříci, tygr, lenochod, vřešťan, 
opice – kočkodán, orangutan, gorily 

SAVANY 

- tropický pás přechází v subtropický pás, střídání období sucha a dešťů, rozsáhlé travnaté pláně 
(Afrika, Jižní Amerika, Austrálie, jižní Asie) 

živočichové: chameleoni, varani, buvol, gazela, gepard, hroch, hyena, kobry, krajty, krokodýl, lev, 
levhart, klokan, koala, sup, nosorožec, šimpanz, zebra, žirafa, slon, pštros, kondor 

STEPI 

- mírný pás, velké plochy travnatých plošin (Amerika: prérie a pampy) 

živočichové: bizoni, lamy, vidlorohové, kojot, puma, kůň Převalského 

POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ 

- oblasti obratníků raka a kozoroha (tam kde sluneční paprsky dopadají kolmo na zemský povrch, 
nejvíce jej zahřívají – proto nejteplejší a nejsušší oblasti světa), málo srážek, velké střídání teplot ve 
dne a v noci 

živočichové: zmije, chřestýši, agamy, gekoni, velbloudi, fenci 

LESY MÍRNÉHO PÁSU 



- lesy (blíže k rovníku), tajga (dále od rovníku), střídání ročních období 

živočichové: prase divoké, jelen lesní, srnec obecný, los evropský, medvěd hnědý, grizzly, kodiak, tygr 
ussurijský 

POLÁRNÍ OBLASTI 

- tundra (dlouhodobě zmrzlá půda) a polární pustiny (kolem pólů) 

živočichové: sovice sněžná, sob polární, lumíci, vlk polární, tučňák císařský, medvěd lední, tuleň 

B) Cizokrajné ekosystémy vodní 

MOŘE A OCEÁN 

- pokrývají asi 2/3 zemského povrchu, ve všech podnebných pásech 

živočichové: paryby (žraloci, rejnoci, trnuchy), ryby (platýsi, ďasové, sardinky, sardele, sledi, makrely, 
tuňáci, lososi, tresky), savci (plejtvák obrovský, delfíni, kosatky, velryby 

2. ŘÍŠE ROSTLINY 

- třídění rostlin, systém (řasy, výtrusné, semenné, jednoděložné, dvouděložné) 

- pletiva (dělivá, krycí, vodivá, základní) 

Zelené řasy (zelenivka, šroubatka, žabí vlas), výtrusné rostliny (mechy – ploník ztenčený, 
rašeliník křivolistý, bělomech sivý, kapradiny – osladič obecný, kapraď samec, sleziník 
červený, přesličky, plavuně – plavuň vidlačka, pučivá) – HLAVNÍ ZNAKY, VÝZNAM, 
ROZMNOŽOVÁNÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

3. OPAKOVÁNÍ 6.třídy – plody – DUŽNATÉ (malvice, peckovice, bobule), SUCHÉ (lusk, 
tobolka), SUCHÉ (nažka, oříšek, obilka) 



 
 



 



 



 
 

 

 

 

Výchova k občanství VII. tř., 1. – 5. 6. 2020, vyučující - Šebesta 

Výsledky testu budou příště 

1) Přehled učiva, probraného od 11.3. 2020 

Vnitřní svět člověka – dokončení, osobní rozvoj – cíle a plány, adaptace na 

změny – motivace. 

 

2) Procvičování probraného učiva 



 

 

 



 

 

 

 

Zeměpis VII. tř., 1. – 5. 6. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení úkolů z minula: výsledky testu budou příště. 

2) Přehled učiva, probraného od 11.3. 2020 

RG –Asie, regiony Asie, Austrálie, Oceánie 



3) Procvičování probraného učiva: Austrálie a Oceánie 

 



 



 

 

 


