
 Etv VII. II 

Opakování 



 

Nové učivo 

Plánované rodičovství: 

K základním lidským právům patří právo na plánované rodičovství, na ochranu ženy před nuceným a nechtěným 

těhotenstvím, právo volit si počet a termíny početí svých dětí. Každé dítě má právo být dítětem chtěným.  Proto se 

někdy zdůrazňuje, že každá žena má nezadatelné právo na to, aby rozhodla o svém těhotenství, ale toto rozhodnutí 

by měla vždy činit před početím. To nám umožňují metody plánovaného rodičovství. 

Muž i žena, pokud se rozhodnou spolu sexuálně žít, berou na sebe rovným dílem zodpovědnost za vznik nového 

života. Nejsou-li z jakéhokoli důvodu na rodičovskou roli připraveni, měli by zahájení sexuálního života raději odložit. 

Úkoly: 

Zamysli se a napiš do sešitu, jak často končí vztah lidí při neplánovaném rodičovství? 

Co podle tebe znamená připravenost na rodičovskou roli? 

Nad čím by jsi se měl zamyslet, než začneš se sexuálním životem? 

 

Úkoly pro 7. ročník dějepis: vypracuj odpovědi do sešitu 

 

- proč měl Jan Lucemburský přezdívku „král cizinec“ ? 

- padl Jan Lucemburský v bitvě a) Na Moravském poli b) U Kresčaku c)Na Bílé hoře 

- které panovnické tituly získal Karel IV.? 

- co Karel IV. pro české země vykonal (nechal postavit, vybudovat, vyrobit,)? 

- proč nebyl Václav IV. dobrým panovníkem? 

- s kým měl Václav IV. v Čechách největší problémy? 

 

Youtube: 

Václav IV.-dějiny udatného českého národa, Václav IV. dokument , Karel IV. Dokument, Karel IV. korunovace 

 



 

  



Matematika VII. tř. 23.3. – 27.3.2020                                                       Rupec S. 

Středová souměrnost 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-stredova-soumernost 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/184 

1. Jsou útvary na obrázku středově souměrné podle bodu S ? 
 

a) 

 

Ano 

Ne 

b) 

 

Ano 

Ne 

c) 

 

Ano 

Ne 

d) 

 

Ano 

Ne 

e) 

 

Ano 

Ne 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-stredova-soumernost
https://www.skolasnadhledem.cz/game/184


f) 

 

Ano 

Ne 

 

2. Obkreslete si následující situace a sestrojte obrazy útvarů ve středové souměrnosti se 

středem S. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

 

 



 

Pokuste se do sešitu vypracovat úlohy na str. 133 

  



Německý jazyk 7. třída  učební plán 23. 3. – 27. 3.  

Mgr. Leona Gierc 

 

Nauč se básničku: 

 

In der Schule, in der Schule,    Ve škole, ve škole,  

in der Schule ist es schön.    ve škole je krásně. 

Willst du rechnen, lesen, schreiben,   Jestli chceš počítat, číst, psát, 

musst du schnell zur Schule gehen.   musíš jít rychle do školy. 

 

 

Zopakuj časování pravidelných (slabých) sloves - připomínám, že!!! 

 

 z infinitivu odstraníme koncovku -en  kochen koch→en  

 pak k základu slova přidáváme jednotlivé koncovky: 

 

1. ich   koch→e   1. wir  koch→en 

2. du   koch→st   2. ihr  koch→t 

3. er, sie, es koch→t   3. sie, Sie koch→en 

 

Všechno už jsme se učili a několikrát opakovali. 

 

Můžeš se také podívat - https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018012502-pravidelna-

slovesa-v-pritomnem-case 

 

Pracovní list k tématu  

1. Konjugiere die Verben (časuj slovesa) 
 

 malen wohnen weinen schreiben 

 ich      

 du      

 er, sie, es     

 wir      

 Ihr      

 Sie, Sie      

 

 

 

 

 

 

https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018012502-pravidelna-slovesa-v-pritomnem-case
https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018012502-pravidelna-slovesa-v-pritomnem-case


2. Verbinde die entsprechenden Ausdrücke (spoj odpovídající si výrazy) 

 

du schwimmst   vy se jmenujete 

sie turnen    ona pláče 

wir schreiben   on bydlí 

ich singe    ty plaveš 

er wohnt    já zpívám 

sie weint    Vy vaříte 

ihr heiβt     oni cvičí 

Sie kochen    my píšeme 

 

3. Ergänze die Endungen und übersetze (doplň koncovky a přelož) 

 

du schwimm........... - …....................................... 

wir lach................... - …................................... 

sie (oni) wohn.............- …................................ 

ich mal...................... - …................................. 

er schreib................... - …................................. 

ihr mal................... - ….................................. 

sie (ona) sing............. - …................................. 

es schreib................. - …................................. 

 

 

 

 



4. Übersetze (přelož do němčiny) 

 

ona maluje - …............................................... 

ty bydlíš - …................................................... 

oni píšou - ….................................................. 

já se směju - …................................................. 

my zpíváme - ….............................................. 

on se jmenuje - …........................................... 

vy pláčete - …................................................... 

já vařím - …..................................................... 

ty tančíš - …............................................. 

Vy cvičíte - …................................................. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

A) Tento týden Tě čeká opakování velké skupiny obratlovců – ptáků a savců. Vyplň níže vložený pracovní 

list, pokud nemáš možnost tisku, přepiš si tyto otázky do sešitu. Spolupracuj s učebnicí nebo internetem.  

 

 

B) Na těchto webových stránkách si zopakuj poznávačku ptáků – zadej si kategorii – ptáci u vody, ptáci na 

loukách a v lesích a pěvci. Ve škole dojde k přezkoušení na počítači.  

https://testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/pozn/seznam 

C) Na těchto webových stránkách se nauč i zopakuj druhy savců.  Zadej si šelmy, kopytníci a chobotnatci, opět ve 

škole bude přezkoušení (najdeš je v záložce 8. Tř. na níže uvedeném webu). 

https://testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/pozn/seznam 

 

https://testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/pozn/seznam
https://testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/pozn/seznam


D) Ještě Tě čeká několik úkolů (se sovičkou, otázky v zeleném rámečku 1 – 5), vypracuj do sešitu. Spolupracuj 

s učebnicí, str. 53 - 58 

 

 

Prac. činnosti VI. tř. – 23.3. -27.3.2020                                                    Rupec S. 

Údržba domácnosti 

Čisticí prostředky a životní prostředí 
Životní prostředí zatěžují rovněž mnohé součásti čisticích prostředků, které většina lidí moderní doby užívá 

k praní, mytí nádobí (ať už v myčce nebo dřezu), čištění podlah či dalších předmětů. Chceme se zbavit 

nečistot, což je správné. Avšak do vody, jejíž značné množství k tomu spotřebujeme, přitom leckdy 

splachujeme různé chemikálie, které v lepším případě skončí v čističkách odpadních vod, v horším případě 

v řekách, mořích či oceánech. 

Celková množství užívaných čisticích prostředků jsou obrovská 

Značně nepříznivý dopad mají různé speciální prostředky, užívané k desinfekci toalet, koupelen atd. 

Ekologové po léta brojí také proti pracím prostředkům, které mohou obsahovat různé rizikové látky. 

Nejdůležitější složkou pracích prostředků jsou tenzidy, jež mívají rozdílné chemické složení; z něj vyplývají 

odlišné dopady rozličných tenzidů na okolní prostředí. 

Jelikož některé tenzidy jsou špatně odbouratelné, neměli bychom pokud možno užívat prostředky, jež tyto 

nevhodné druhy obsahují. Tím bychom značně omezili znečišťování odpadních vod; rozsah a četnost jejich 

užívání je totiž nemalý. To je zřejmé i z jejich značné spotřeby – jen v západní Evropě se ročně spotřebuje 

kolem jednoho milionu tun různých prostředků obsahujících tenzidy. 

Při posuzování vlivu tenzidů na životní prostředí se posuzuje hlavně jejich biologická rozložitelnost, tj. 

schopnost rozkladu na jednodušší látky; v ideálním případě na vodu a oxid uhličitý. Pokud se ovšem tenzidy 

nerozloží či nezachytí v čističkách odpadních vod, dostávají se posléze do potoků či řek a způsobují tam 

různé škody. Mimo jiné je ve vodních tocích můžeme viditelně pozorovat jako nevábnou pěnu. 



Prací prášky, jež jsou u nás v obchodech k dostání, by dle vyhlášky ministerstva životního prostředí měly 

být od r 2006 bezfosfátové; vysoký obsah fosfátů totiž způsobuje zamoření vodních nádrží toxickými 

sinicemi. Proto se místo nich začaly užívat převážně zeolity, které sice neničí bezprostředně naše povrchové 

vody, ale jelikož je čističky neumí odbourat, putují pak říčními toky. Přitom na sebe po cestě navazují těžké 

kovy, které v mořích a oceánech po čase uvolňují*. 

Kromě pracích a čisticích prostředků má samozřejmě nemalý dopad také běžná kosmetika i další prostředky. 

Mnohé z nich se přitom užívají zcela zbytečně – jestliže se třeba člověk při každém sprchování důkladně 

namydlí sprchovým mýdlem či dalšími preparáty, jež odmašťují pokožku, a následně si celé tělo natírá 

tělovým mlékem. V nich přítomné látky se přitom částečně vstřebají do pokožky; nemalý podíl však ze sebe 

lidé smyjí při dalším sprchování; takže nejen mýdla, ale i tělová mléka skončí opět v odpadní vodě. 

 Proč to lidé sobě i přírodě dělají? Za nesmyslným znečišťováním životního prostředí stojí nejen vypočítavá 

a bezohledná ziskuchtivost mnohých výrobců, ale podíl na něm má každý, kdo bez rozmyslu nakupuje a 

užívá takové zbytečnosti. Proto bychom v prvé řadě měli převzít zodpovědnost za druh svého nákupu a 

vybírat jen takové produkty, jež neobsahují škodlivé chemikálie. 

Jestliže by více lidí užívalo ekologické přípravky, které by neobsahovaly nevhodné chemikálie, snížilo by se 

výrazně znečišťování odpadních vod, čímž by se nesmírně ulevilo nejen čističkám, ale vypouštěli bychom 

toho méně i do vodních toků. Tím bychom prospěli jak sobě, tak mnoha dalším živým bytostem! 

 
Zjistěte doma jaké čistící prostředky používáte, zda jsou ekologické? 

 

  



Vo VII II 

Opakování: do sešitu-Jak získám počitek? Jak se vytváří vjem? 

Nové učivo 

 



 



Do sešitu: vytvoř si 2 sloupce, jeden s názvem prožívání a druhý s názvem chování . Do 

správného napiš uvedená tvrzení: 

Subjektivní, vnitřní život člověka 

Vnější projev, který lze pozorovat 

Ucuknutí ruky při popálení 

Mimika, změna barvy ve tváři 

Je u každého člověka jiné 

Uvědomování si duševního života 

 

Zeměpis II 

Opakování jihozápadní Asie: 

Napiš si státy této oblasti. 

Přírodní podmínky se vyznačují především: 

Náboženství v oblasti je převážně: 

Jeden stát má odlišné náboženství, který a jaké? 

Hospodářství je založeno na těžbě: 

 

Nové učivo: 

Jižní Asie 

učebnice str. 26-28, přečíst 

Vypracovat odpovědi na druhé stránce, otázky 1 a 4 promyslet, otázky 2 a 3 napsat do 

sešitu. 



 

Další učivo je na následující stránce. 

Kavkaz 

učebnice str. 25 

Odpověz na otázky: 



Které vzácné nerosty vyváží Arménie? 

Jak se jmenuje nejvyšší vrchol Kavkazu? 

Kde najdeme Zakavkazsko?  

Který ze států má světová ložiska ropy? 

 

  



Pokyny k práci v Anglickém jazyce 7. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od23. 3. 2020 do 27. 3. 2020  

1) Pracovní listy- minulý čas prostý: 

a) Gramatika procvičení: koncovka ed- viz sloupeček regular verbs  

Do sešitu přepište prvních 10 slov z tabulky Irregular verbs 

  

 

2) Za pomocí pracovního listu viz předešlý pracovní list a zápisu ze sešitu doplňte koncovky minulého 

času u těchto pravidelných sloves: 

work-____________  stop- __________________ 

listen-____________  wash-__________________ 



carry-_____________  study-__________________ 

enjoy-_____________  play-___________________ 

hope-_____________  dance-__________________ 

 

- Za pomoci překladače google tato slova přeložte a zapište do sešitu. 

3) Pracujte s těmito pracovními listy 

a) Doplňte správný tvar s koncovkou ed sloves v závorce do textu 

 I ________ a letter from my penfriend.(receive) 

 We ________ the whole night through.(dance) 

 A lot of people _________ in the accident.(die) 

 He _____________ his car yesterday.(wash) 

 You ______________ TV last night.( watch) 

 They always ________ at the same restaurant 
in the past.(stop) 

 Henry never ____________ by plane.(travel) 

 You _______ a lot when you were a baby.(cry) 

 Rachel ________ late the other day.( work) 

 It ____________ a lot last summer. ( rain) 

My brother ________ home yesterday( stay) 

My friend Harry__________me an hour ago (call) 

My dad________ Tv last night. 

I _________ my mum with the housework (help) 

 

b) Vytvoř minulý tvar těchto vět: 

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. 



________________________________ 

10) They carry a heavy bag 

________________________________ 

11) They study in London. 

________________________________ 

12) We travel by plane 

________________________________ 

13) The Children cry 

_______________________________ 

14)  John collects stals 

_________________________________ 

15)  We live in London 

__________________________________ 

 

 

Pokyny k práci do předmětu informatika: 
1. Zopakujte si pravidla práce s informačními zdroji viz. Minulé hodiny, zjistěte co to jsou v informacich tzv. 

trolové, fakenews a zapište si získané informace do sešitu 

2. Vytvořit tabulku ve Wordu viz pracovní list: a vyplňte ji za pomoci internetu. 

 

Slavní čeští herci 

jméno Místo narození Rok narození Místo úmrtí  Rok úmrtí 

Josef Voskovec     

Jan Werich     

Jindřich Plachta     

Vlasta Burian     

 

 

  



JČ pro 7.třídu 23.3 - 27.3.2020  
Mgr.Matylda Richterová 

 
 

Milí žáci, minulý týden jsme si zopakovali vyjmenovaná slova, nyní budeme pokračovat 
dalším učivem, které jsme probrali, ale jak víme- "opakování je matka moudrosti".. 
 
 
1. Opiš, pokud možno bez chyb, tento text : 
     Jedním z významných autorů, o kterých jsme si povídali, byl i spisovatel Miloš 
Macourek. 
     Jeho moderní pohádky často baví děti i dospělé. 
     Často v nich vystupují lidé i zvířata, a také předměty s kouzelnými vlastnostmi. 
     Známé jsou asi nejvíc jeho příběhy Macha a Šebestové a film Dívka na koštěti. 
 
 
2. Urči v tomto textu všechny slovní druhy. Napiš je číslem (1 - 10) nad slovo. 
    (Nejsi si jist, zda umíš označit slovní druhy ? Podívej se na tabulku na konci ! 
      Pokud si zjistil, že jsi to zapomněl, opiš si ji také !) 
 
 
3. Najdi vhodná SYNONYMA (slova stejného nebo podobného významu) k těmto slovům 
(z textu) : 
     významný 
     povídali 
     moderní 
     předměty 
     příběhy 
 
 
4. Z celého textu si vypiš podstatná jména a urči jejich kategorie (rod, číslo, pád a vzor) ! 
 
 
5. Podstatné jméno ZVÍŘE vyskloňuj (ve všech pádech) jak v jednotném, tak v množném 
čísle !!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLOVNÍ DRUHY 
 
1) PODSTATNÁ JMÉNA - názvy osob, zvířat a věcí, vlastností a dějů 
2) PŘÍDAVNÁ JMÉNA - vyjadřují vlastnosti, rozvíjí podstatná jména nebo jejich význam 
blíže určují 



3) ZÁJMENA - zastupují podstatná nebo přídavná jména nebo na ně odkazují ( nebo jen 
naznačují) 
4) ČÍSLOVKY - jsou slova významu číselného, označují počet, pořadí apod. 
5) SLOVESA - vyjadřují děj, činnost nebo stav 
6) PŘÍSLOVCE - vyjadřují bližší okolnosti dějů nebo vlastností ( určení místa, času, 
způsobu, míry, příčiny..) 
7) PŘEDLOŽKY - mají význam teprve ve spojení se jménem ( tvoří předložkový pád) 
8) SPOJKY - spojují slova nebo věty 
9) ČÁSTICE - uvozují samostatné věty a naznačují jejich druh 
10) CITOSLOVCE - označují zvuky nebo hlasy (nebo vyjadřují nálady, city nebo vůli 
mluvčího) 

 


