
 Milí sedmáci, 

tento týden vás čekají ve všech předmětech už poslední úkoly od jednotlivých učitelů. 

Dodělejte si všechno potřebné, abyste měli pěkné vysvědčení. Určitě nemusíte mít 

všechno, takže se zaměřte hlavně na ty předměty, kde máte špatné známky. 

 

 Od dalšího týdne můžou přijít na konzultace do školy žáci druhého stupně. 

Naše třída bude mít první konzultaci v úterý 9. června v 8:45 – 11:00. 

  

 

 Musíte mít s sebou vytištěné a podepsané čestné prohlášení a dvě roušky a 

musíte mi to nahlásit do pátku 5. června!!! Napište mi email nebo do skupiny 7. 

A na facebooku. 

 

 Všechny důležité informace máte na webu školy a na facebooku školy. 

Pro jistotu vám je tady kopíruji: 

 

V úterý 9. června v 8:45 hodin mohou poprvé přijít žáci sedmých a devátých tříd. 

Oba dny žáci skončí v 11 hodin. O dalších termínech konzultací budou informováni na této 

schůzce. 

V rámci třídnických prací prodiskutují s třídním učitelem především hodnocení za 2. pololetí 

a organizaci konce školního roku (možnost konzultací, setkání s vyučujícím navazující na 

vzdělávání na dálku, vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, odevzdání 

učebnic aj.). 

Doporučujeme účast především žákům, kteří měli z nějakého předmětu v 1. pololetí 

nedostatečnou (5) a všem, kteří chtějí informace o svém závěrečném hodnocení - případně si 

předložením vypracovaných úkolů známky vylepšit. 

Žáci svůj zájem přijít nahlásí svému třídnímu učiteli do pátku 5. 6. 2020. 

Do školy s sebou každý žák přinese vyplněné a rodičem podepsané Čestné prohlášení, 2 

roušky a sáček na ně a samozřejmě úkoly, které vypracoval. Formulář Čestného prohlášení si 

můžete vyzvednout ve škole denně od 8 do 12 hodin. 

 

  



ČESKÝ JAZYK – 7. ROČNÍK 

(úkoly 1. 6. – 5. 6. 2020) 
 

 Milí sedmáci, blíží se konec školního roku a prázdniny, takže tento týden 

posílám poslední úkoly.  

 Většina z vás celou dobu plnila úkoly, které jste dostávali. Chválím všechny, 

kteří mi poslali pracovní listy a jiné úkoly, které jste vypracovali. 

 Kdo ještě něco dodělává, určitě mi posílejte na email. Teď na to budete mít 

čas. Stačí poslat aspoň něco. 

 Tento týden jen něco pro radost na závěr školního roku, vyluštěte si 

přesmyčky, skrývačky, křížovku, hádanky…. I tyto mi můžete poslat na email, 

při hodnocení na vysvědčení k tomu přihlédnu. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Moderní hádanky 

Zapískám 

Jsem krátká, ale rychlá, když přijdu na návštěvu, zapískám. 

Moudrý pán 

Chodí k nám moudrý pán, má brýle kulaté, snad proto toho tolik ví, snad proto 
všechno najde. 

Bráška je šnek... 

Bráška je šnek, válí se na rohu ulice, to já letím vzduchem, svištím pod zemí. Pošleš 
mě – jsem tam hned. 

  



ZEMĚPIS 7. ROČNÍK 
(úkoly na týden 1. 6. – 5. 6. 2020) 

 
 Milí sedmáci, blíží se prázdniny a konec školního roku, takže tento týden poslední úkoly a 

pouze hravě a dobrovolně. Budete tak mít prostor a čas dodělat, co jste nestihli. 

 Připomínám ale všem, že jste mi měli za úkol poslat během domácí výuky dva referáty. 

Chválím ty, co splnili a poslali mi. Ostatní zkuste ještě dodělat a poslat alespoň jeden 

(zpracovat jste měli jeden asijský stát a jeden evropský stát podle svého výběru.) Pro přehled 

znovu připomínám informace, které by měl váš referát obsahovat. 

 Na závěr si vyluštěte skrývačky a křížovku! 

 

Referát: 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 

 

Skrývačky Evropská města 
 

1. Ještě vloni tramvaje ve městě nejezdily. 

2. Jak známo, s kvalitou roste cena. 

3. Velice tomu nevěřím. 

4. Tak už konečně zaber, líný pse! 

5. Jmenovala se první z žen Eva? 

6. V sauně se paří žížaly. 

7. Seber novou stokorunu a běž pro rohlíky! 

8. Ve Vltavě plave kapr a had se za ním plazí. 

9. U habru sele plakalo. 

10. Kuba s Aničkou dosloužili u Trautenberka. 

Rozluštění skrývaček 



1. 1.Nitra 
2. 2.Moskva 
3. 3.Řím 
4. 4.Berlín 
5. 5.Ženeva 
6. 6.Paříž 
7. 7.Bern 
8. 8.Praha 
9. 9.Brusel 
10. 10.Oslo 

 

 

 

 

  



MATEMATIKA 

Dobrý den! 
V průběhu minulých týdnů jsem po vás chtěla, ať mi zašlete vyřešené domácí úkoly na 
procenta a promile. Pár lidí úkoly poslalo, ale u většiny z vás netuším, zda učivu rozumí. 
 
PROTO TENTO TÝDEN VŠICHNI DO SEŠITU (PŘÍPADNĚ NA PAPÍR) SPOČÍTAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ 
DOMÁCÍ ÚKOL - příklady a) až y). Fotku domácího úkolu (pouze těch 24 příkladů včetně 
postupu) pošlete na můj e-mail zs.chrenkova@seznam.cz. 
Pokud si chodíte do školy pro úkoly, můžete vyřešený úkol na papíře odnést do školy. 
Přidávám i postup řešení pro případ, že jste dosud nic nepočítali. 
 
Už byste měli vědět, že 1 procento (1 %) je jedna setina z nějakého celku (základu).  
Například 1 % z 200 lidí jsou 2 lidé, 1 % z platu 15 000 Kč je 150 Kč. 
Pokud budu chtít vypočítat 21% z 15 000 Kč, vypočtu nejdřív 1% z 15 000, to je 150,  
pak 21% z 15 000, budu počítat 21 · 150 = 3 150 Kč. Takže 21% z 15 000 Kč = 3 150 Kč. 
 

a) 1 % z 800  
b) 1 % z 4 500 
c) 1 % z 520  
d) 1 % z 600 
e) 1 % z 60 
f) 1% z 6 

 

g) 2% ze 800  
h) 11% ze 4500     
i) 10% z 250 
j) 7% z 500  

k) 50 % z 80  
l) 30 % z 4800  

 
Trochu složitější je určit 100 %, pokud známe 

1 %. Například: urči 100 %, když 1 % je 8. 
Znám 1 %, tak jen vynásobím 100  
100 % je 100 · 8 = 800 
 
 

m) Urči 100 %, když 1 % je 5 
n) Urči 100 %, když 1 % je 12 
o) Urči 100 %, když 1 % je 51 
p) Urči 100 %, když 1 % je 0,4 

Podobně postupuju, když mám určit 100 %, 
pokud známe 2 %.  
Například: urči 100 %, když 2 % jsou 12. 
Určím 1 % (12 : 2 = 6) a vynásobím 100. 
100 % je 100 · 6 = 600 
 

q) Urči 100 %, když 10 % je 12 
r) Urči 100 %, když 20 % je 80 
s) Urči 100 %, když 25 % jsou 4 
t) Urči 100 %, když 50 % je 150 
 

Znáte už i 1 promile (1 ‰), to je jedna desetina procenta, tedy jedna tisícina z nějakého celku 
(základu).  
Například 1‰ z 2000 lidí jsou 2 lidé, 1 ‰ z platu 15 000 Kč je 15 Kč. 
Počítám jako procenta, jen dělím 1 000 místo 100. 
1 ‰ z 5 000 = 5 000 : 1 000 = 5 

u) 1 ‰ z 6 000 
v) 1 ‰ z 1 800  
x) 15 ‰ z 1 800  
y) 20 ‰ z 200  

 
 

  



PŘÍRODOPIS 
 
 

Všem přeji dobrý den!  
Do konce května jste mi měli zaslat na e-mail zs.chrenkova@seznam.cz váš referát 
o jakémkoliv pěvci, kterého si vyberete. 
Děkuji těm, kteří tak učinili v řádném termínu - tento týden nemáte žádný nový úkol  
 
Těm z vás, kteří referát ještě neposlali, prodlužuji termín do 8. 6. 2020. 
 
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.  
 
 

  



Anglický jazyk   VII. tř.   1.6. –  5.6. 2020                   Andrea Ponechalová, Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, doufáme, že jste všichni v pohodě a hlavně zdraví.  
Nadále Vám nebudeme zasílat pracovní listy, měli jste celkem dost práce se zpracováním 
úkolů. 
Shrneme, co jste měli samostatně zpracovat doma: nová témata: United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland - toto je oficiální název v angličtině, vy ho znáte pod názvem 
Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. četli jste o Capital city of GB – London. 
a poznávali jeho památky. Potom jsme probírali Scotland (česky Skotsko) a Ireland (česky 
Irsko), také jsme se bavili o England (česky Anglie). Dále jsme se pak dostali až na jiný 
světadíl a tím byla Amerika. Probrali jsme United States of America (znáte pod zkratkou 
USA) a jako další byla na řadě Canada (česky Kanada) a fakta o nunavut. Probírali jsme 
minulý čas prostý a průběhový (Past Simple and Past Simple Continuous) s tím také spojena 
pravidelná a nepravidelná slovesa (regularand and  irregular verbs). Četli jste článek o 
Velikonocích (Easter) v USA. 

Opakovali jsme témata jako: Členové rodiny, školní potřeby, měsíce, dny týdnu, číslovky, 
roční období a počasí, osobní zájmena, časování slovesa „to be“, „to have got“.  
Měli byste umět uvést základní údaje o sobě, nahradit podstatná jména zájmenem, 
vyjádřit čas v anglickém jazyce. Měli byste umět číst texty v angličtině a přeložit je do 
českého jazyka a naopak, odpovědět na otázky po přečtení textů. Zopakovali jste si 
slovíčka a tvořili věty. 

Na procvičení jste měli úkoly, kde jste vybírali správnou odpověď z nabízených 
možností. Odpovídali jste na jednoduché otázky. Vždy na konci pracovního listu jste 
si mohli zkontrolovat správná řešení úkolů.  
Pokud ještě nemáte vše zpracované, máte teď čas na dopisování zadaných úkolů! 
Zpracované učivo a sešity prosím nevyhazujte! V novém školním roce budeme 
probírat vaše vypracované materiály! 

Pravidelně procvičujte slovíčka na webu: https://www.umimeanglicky.cz/ Připomínám, že i 
tam můžete číst texty a následně plnit úkoly. Například: poslech anglických slovíček a 
následné opakování formou pexesa. 

Vyzýváme Vás, abyste nadále samostatně opakovali již probrané učivo. Podívejte se do svých 
sešitů English, máme tam pěkně zpracovaná témata, přečtěte si ještě jednou pracovní listy. 

Aktuální informace jsou na webu školy a školním facebooku.  
Také se již můžete zastavit do školy na konzultaci po předchozí domluvě s vyučujícím nebo 
s vedením školy. 

Vyberte si jakékoliv 2 pracovní listy, které jsou na webu školy, a vypracujte je! 
Pokud nemáte přístup k počítači, či internetu, můžete si po předchozí 
domluvě přijít osobně do školy. Vypracované pracovní listy zasílejte 
(vyfocené) na email nebo messenger. Kontaktujte své vyučující. 

Pokud si nebudete s něčím vědět rady nebo budete mít na nějaký dotaz, napište nám email: 
evzen.tarasjuk@seznam.cz  nebo andrea.ponechalova@seznam.cz. 

Mějte se hezky a buďte zdraví!  

  

http://zajmena.wz.cz/osobni.html
https://www.umimeanglicky.cz/
mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz
mailto:andrea.ponechalova@seznam.cz


DĚJEPIS PRO 7. ROČNÍK – UČIVO OD 1. 6. 2020 
 

Milí sedmáci, 

v tomto týdnu budete naposledy řešit mé úkoly, které vám v tomto školním roce zadávám, 

budou mít spíše dobrovolnou podobu (pokud jste ještě nestihli předchozí úkoly, dodělejte si 

je). 

Shrňme si tedy, co jsem po vás chtěl a jak měla probíhat naše komunikace: 

 chválím ty, kteří se mnou nějakým způsobem po celou dobu komunikovali (oni vědí) a 

samozřejmě, že přihlédnu k jejich aktivitě i v závěrečném hodnocení, ostatní by si 

měli sáhnout do svědomí, co pro to reálně udělali… 

 v našem putování po středověkých dějinách jsme se dostali až do 16. století (ne vše 

jsme stihli, ale věřím, že se k podstatným momentům dějin středověku a raného 

novověku ještě vrátíme ) 

 úkoly, které jsem vám zadával, si ponechejte v sešitě, budou se vám hodit v rámci 

opakování v září 

 naučili jste se pracovat s různými druhy materiálů, snad vám to bude k něčemu i 

v dalších letech studia 

 pokud byste chtěli zlepšit vaši známku z dějepisu, doneste do školy vypracované 

úkoly, případně mi zašlete vyfocené/nascanované, co jste REÁLNĚ udělali 

(připomínám mail: alespavelka@seznam.cz) + naše zadané referáty 

 

Mějte se všichni fajn a nezapomeňte, že dějeprava tu pro vás bude i v září!  

A na závěr pro vás mám nějaké dobrovolné PL v rámci opakování. 

mailto:alespavelka@seznam.cz


 
 



 
 

 



 
 



 
 



 



 
 



 
  



NĚMECKÝ JAZYK PRO 7. ROČNÍK – UČIVO OD 1. 6. 2020 
 

Milí sedmáci, 

v tomto týdnu dostanete pouze dobrovolný úkol (PL s opakováním slovíček a gramatiky).  

Shrňme si tedy, co jsem po vás chtěl a jak měla probíhat naše komunikace: 

 chválím ty, kteří se mnou nějakým způsobem po celou dobu komunikovali (oni vědí) a 

samozřejmě, že přihlédnu k jejich aktivitě i v závěrečném hodnocení, ostatní by si 

měli sáhnout do svědomí, co pro to reálně udělali… 

 během letošního roku jsme zvládli základy němčiny (zvládli jsme pravopis a 

výslovnost), naučili se základní fráze, slovíčka a témata, na která s některými 

navážeme i v září 

 úkoly, které jsem vám zadával, si ponechejte v sešitě, budou se vám hodit v rámci 

opakování v září 

 naučili jste se pracovat s různými druhy materiálů, snad vám to bude k něčemu i 

v dalších letech studia + ti šikovnější si stáhli některou aplikaci pro výuku jazyka a 

možná se jim to i zalíbilo   

 pokud byste chtěli zlepšit vaši známku z němčiny, doneste do školy vypracované 

úkoly, případně mi zašlete vyfocené/nascanované, co jste REÁLNĚ udělali 

(připomínám mail: alespavelka@seznam.cz)  

 

Mějte se všichni fajn a nezapomeňte, že němčina tu pro vás bude i v září!  

A na závěr pro vás mám nějaké dobrovolné PL v rámci opakování (můžete vypracovat a 

poslat mi na mail, který již znáte). 

mailto:alespavelka@seznam.cz


 
 



 



 

 



 



 
 

 

 



 
 

  



Fyzika  7.A  od 1.6.2020-5.6.2020   (Nykl) 
Všechny vás zdravím. Dnes si shrneme, co vše jste měli za dobu od 
března 
 do června zvládnout -napsat, spočítat, či odevzdat. Pracovali jste 
s tištěným zadáním. 
Zadání : 

1. Atmosférický tlak- Torricceliho pokus. 

2. Světelné jevy – fáze měsíce, postavení měsíce ke slunci. 

3. Skládání sil stejného směru – návod na skládání sil. 

4. Hydrostatický tlak – převody jednotek tlaku Pa, MPa,kPa. 

5. Tlak – návod řešení příkladů. (vypočítat příklady) 

6. Graf- nakreslit graf podle zadání. 

Většinu úkolů jste dělali formou pracovních listů a také jsem Vám nabízel 
řešení, kde jste si mohli ověřit své znalosti. Vypracované pracovní listy 
mi můžete donést do školy příští týden od 8.6.2020. Přihlédnu k nim při 
hodnocení na vysvědčení.  
Kdo příjde na konzultaci , také předloží provedené zápisy do sešitů. 
 
 

 

  



Etv 7.A   od 1.6.2020-5.6.2020   (Nykl) 
Všechny vás zdravím. Dnes si shrneme, co vše jste měli za dobu od 
března 
 do června zvládnout -napsat, spočítat, či odevzdat. Pracovali jste 
s tištěným zadáním. 
Zadání : 

1. Zásady slušného chování při jídle 

2. Šikana – vyplnit pracovní list. 

3. Odpovědnost za životní prostředí. 

4. Asertivita – typy 

5. Vztahy ve škole – vyplnit pracovní list. 

6. Zásady Fair play ve sportu i v životě. 

Většinu úkolů jste dělali formou pracovních listů a také jsem Vám nabízel 
řešení, kde jste si mohli ověřit své znalosti. Vypracované pracovní listy 
mi můžete donést do školy příští týden od 8.6.2020. Přihlédnu k nim při 
hodnocení na vysvědčení.  
Kdo příjde na konzultaci , také předloží provedené zápisy do sešitů. 
 
 

 

  



Vo- 7      úkoly na týden  1.6.- 7.6. 
 
 
Ahoj milé děti. 
Tento týden máme shrnout vše co jsme během doby, kdy jste nechodili do školy 
dělali. Vše co jsem Vám posílal bylo opakování a vše se týkalo osobnosti člověka. 
Jistě jste poznali k čemu jsme směřovali těmito tématy. 
 
Shrnutí:  
Většinu úkolů jste dělali formou pracovních listů a také jsem Vám nabízel řešení, kde 
jste si mohli ověřit své znalosti. 
Hlavní témata  

1. Charakteristika osobnosti člověka  

2. Rozvoj osobnosti člověka 

3. Charakter vlastností člověka 

4. Osobnost 

5. Osobnostní rozvoj člověka 

6. Vnitřní svět člověka 

7. Konflikty ve vztazích 

8. Sebepoznání a sebehodnocení  

 

Všechny tyto informace Vás měli nasměrovat k zamyšlení nad vašim chováním a jednáním 
jako člověka, který má dobré charakterové vlastnosti. Měli by jste poznat dobré a špatné 
vlastnosti člověka, ale také si uvědomit jaké mají vlastnosti různí lidé a snažit se zapracovat i 
na svém charakteru. 
 

 

Závěr:     Kdo se dostaví na konzultaci, tak si o všem popovídáme 

 
 

 


