
Zeměpis VII tř. 30. 3 - 3. 4. 2020, Šebesta 

Opakování učiva - Asie. Použij učebnici, případně internet. 

 

Napiš co je asi na obrázcích. 

 

 



 

Odpověz do sešitu: 

1) Které oceány omývají Asii? 

2) Do kterých moří se vlévají řeky- Ob, Ganga, Huang-He? 

3) Nejrozšířenější náboženství v Asii jsou:? 

4) Ekonomicky nejvýznamnější státy Asie jsou:? 

5) Nejrozšířenější obilninou pro výživu lidí je:? 

6) Kteří mořeplavci se snažili objevit nejkratší cestu do Asie (Indie) 

 

Výchova k občanství VII. 30.3. 3.4. 2020, Šebesta 

Poznávání druhých i sebe sama(osobnost).Přečíst: 

Osobnost je soustava vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka, zaměřeného na 

realizaci životních cílů a rozvinutí svých možností ve společnosti. Tvoří ji individuální spojení biologických, 

psychologických a sociálních aspektů každého jedince. Utváří se ve vztazích k sobě, ke druhým, vůči prostředí a 

společnosti a projevuje se vždy jako celek. 

Typy osobnosti 

Vyjadřují pozorovanou konstelaci vlastností a rysů osobnosti, jak se projevují v jednání. 

Galénova čtveřice 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sociologie


 
Čtyři temperamenty podle Galéna: (flegmatik, cholerik, sangvinik, melancholik) 

Klasická teorie temperamentu se přisuzuje starověkému lékaři Galénovi (+ kolem 200) a užívá se dodnes, 

nejen v laické řeči
[zdroj?]

. Rozlišuje čtyři typy osobnosti, které Galénos odvozoval z toho, která z „tělesných 

šťáv“ (lat. humor) u člověka převládá: 

 Flegmatik je klidný až lhostejný, nepodléhá náladám, je spíše pomalý a spolehlivý 

 Cholerik je dráždivý a vznětlivý, snadno „vyletí“, ale jeho hněv netrvá dlouho 

 Sangvinik je čilý, veselý, společenský, rychle reaguje a má sklon k optimismu 

 2.2. Typologie Sheldonova  

 Založená na struktuře buněčných tkáňových vrstev embrya, která vznikla ze zkoumání čtyř tisíc studentů. 

Vyčlenil tři typy: 

 a) Endomorfní – slabé svalstvo, i kosti, pomalé reakce dobré spaní, mělké city, extroverze, temperament 

viscerotonní;  

 b) Mezomorfní – silné kosti i svaly, těžká mohutná postava, pevné držení těla provázeno energičností, 

hlučností, záliba ve sportu, temperament somatotomní;  

 c) Ektomorfní – křehké a štíhlé tělo, křečovité držení těla, provázené přehnanou raktivitou, sklonem 

k samotářství, introverzi, temperament cerebrotonní. 

 2.3. Typologie Kretschmerova 

 Dle stavby těla dělí lidi na typ astenický, pyknický, atletický, dysplastický a k tělesným typům dále přiřazuje 

povahu:  

 a) Cyklotymní – vyznačuje se srdečností, přizpůsobivostí, rychlým střídáním nálad, úzce zaměřenou 

pozorností a převahou smyslového a praktického počínání;  

 b) Schizotymní – se sklonem k abstraktnímu myšlení a ambivalencí mezi náladou vznětlivou a lhostejnou, 

mezi vřelostí a odstupem, houževnatostí a opatrností. 

 2.4. Typologie Jungova  

 Je založena na bipolární škále extroverze – introverze; dále rozlišuje typ citově labilní, senzitivní a typ 

intuitívní, založený na zděděných vlohách 

 3. Současné typologie osobnosti 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Flegmatik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cholerik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sangvinik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Melancholik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Temperament
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A9n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Ov%C4%9B%C5%99itelnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Flegmatik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cholerik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sangvinik
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Four_temperaments_-_2.svg


 V současnosti v souvislosti výkonem vedoucí funkce a z důvodu společenských změn se používají modernější 

metody rozvoje komunikačních dovedností a vytvářejí novější typologie osobností, které usnadňují dosažení 

cílů. 

 3.1. Typologie zákazníků 

 Autoři Steven R. Drozdech a Karl F. Gretz rozlišují čtyři kategorie lidí a to podle některých primárních 

osobnostních rysů na základě pozorování. Jde o typologii zákazníků, kterou lze využít i v běžném životě. 

  

  

 Dominatní 

 | 

 | 

                                           Nepřátelský -----------|------------- Přátelský 

 | 

 | 

 Submisívní 

 Charakteristiky jednotlivých typů. 

 Typ Důvěřil Všechnyrád 

 Jdou vždy s davem, jsou málo iniciativní, dají se snadno ovlivnit, jsou hovorní, mají potíže při rozhodování, 

přebíhají od tématu k tématu. 

 Potřebují být příznivě přijímáni, potřebují zdůraznění výhod. 

 Typ Introš Konzerva 

 Málo mluví, špatně se rozhodují, jsou nedůvěřiví, vyžadují stále pocit jistoty a podpory, vyhýbají se 

konfrontacím. 

 Nesmí se na ně naléhat. Postupovat pomalu, trpělivě, dávají přednost tomu, co se prokazatelně osvědčilo. 

 Typ Mocislav Ignorant 

 Špatně se s nimi spolupracuje, jsou sarkastičtí, hádaví. Snaží se získat jistotu a úctu. 

 Používat asertivní vřelost. Chtějí rozhodovat, vypadat lépe než ostatní. Často přijímají rizika. Je nutné získat 

jejich důvěru. 

 Typ Ideál Výkonný 

 Očekávají, že jim bude rozuměno a budou uspokojeny jejich potřeby. Jsou otevřeni novým myšlenkám, 

nesnášejí manipulaci. 

 Ukázat jim, že řešení, které bylo zvoleno, odpovídá parametrům daného problému. Můžeme odhalit i 

nedostatky.  

  

 3.2. Typologie M.B.T.I. 



 Vychází z prací švýcarského psychologa a psychiatra Carla Gustava Junga, který souhlasil s názorem, že lidské 

chování není nahodilé, ale má své pravidelnosti. Nespatřoval v rozdílech nic psychicky nenormálního. Tvrdil, 

že odlišné způsoby chování jsou důsledkem psychických preferencí vztahujícím se k základním orientacím a 

funkcím lidské mysli. Kombinací těchto preferencí, které jsou člověku vrozeny, vznikají osobnostní typy. 

Žádná preference není důležitější než jiná. Na základě jeho myšlenek byl vytvořen prakticky použitelný 

empirický a spolehlivý nástroj pro stanovení osobnostního typu, Myers-Briggs Type Indicator neboli MBTI. 

Vychází z Jungových tří dimenzí, k nimž je připojena čtvrtá a typologie je kombinací čtyř dimenzí, čtyř párů 

preferencí. Indikuje tak šestnáct osobnostních typů. 

 Dimenze osobnosti 

Zaměření 

(orientace) 

osobnosti 

V Jakém prostředí raději trávíme čas, kde čerpáme energii 

Vnitřní svět(= přenýšlení, reflexe) 

I = introvereze 

Vnější svět (= komunikace, akce) 

E = extraverze 

Psychické 

funkce 

Na co se zaměřujeme v procesu příjmu informací 

Reálná data (to, co je), 

 

S = smysly 

Možnosti, souvislosti (to, co by mohlo být), 

budoucnost. 

N = intuice 

Co především zohledňujeme v procesu 

rozhodování? 

 

Fakta, logika, objektivita 

T = myšlení 

Hodnoty, vztahy, pocity 

F = cítění 

Zaměření 

(orientace) 

osobnosti 

Jak se projevujeme ve vnějším světě, co na nás ostatní vidí? 

Ukončování, rozhodování, kontrola 

J = usuzování 

Procesování, stálý příjem inf., volnost 

P = vnímání 

 Kombinací vznikne 16 osobnostních typů např. ISTJ, ISFJ, ENFP, ENTJ atd. K vyhodnocení slouží dotazník se 70 

otázkami. 

Úkoly: 

1) Vzpomeň si, ke kterému typu osobnosti patříš podle sebe a kam tě zařadili spolužáci. 

Zařaď někoho ze svých sourozenců a rodičů a potom porovnej s jejich názorem, jak oni 

zařadili sebe sama. 

2) Pokus se rozdělit spolužáky ze třídy podle typologie Sheldonovy. 

3) Najdi na internetu typologii M.B.T.I. a pokus se zodpovědět otázky v dotazníku, 

proveď vyhodnocení a výsledek si zapiš do sešitu. 



Úkoly pro 7. ročník dějepis na 30.3. - 3. 4. 2020: 

Vyučující : Mgr. Vojtasík 

 
zapiš do sešitu : 

Mistr Jan Hus 

1370 Husinec – 6. 7. 1415 Kostnice 

- univerzitní mistr, výborný řečník 

- rektor Karlovy univerzity 

- kritik katolické církve 

- kázal v betlémské kapli v Praze – kritizoval prodej odpustků – tím si církev proti sobě popudil 
- dostal se do papežské klatby = v Praze se nesměly konat bohoslužby, křty, svatby, pohřby 
- Hus musel opustit Prahu – šel kázat na venkov 
- r. 1414 dostal Hus pozvání na kostnický koncil – měl tu odvolat své „kacířské“ názory – po příjezdu do Kostnice byl však        

zatčen a uvězněn 

- neměl možnost své učení obhájit a proto odmítl odvolat 

- BYL PROHLÁŠEN ZA KACÍŘE a 6. ČERVENCE 1415 UPÁLEN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DjDyDZPVJtA   podívej se na film 
 

  

 
vypracuj do sešitu:   
- kdo byl Zikmund Lucemburský? 

- jakou roli hrál v průběhu kostnického koncilu Zikmund Lucemburský? 

- proč Hus odmítl své učení odvolat i když věděl, že ho čeká smrt upálením? 

 

PŘÍRODOPIS, VII. tř., 30.3. - 3.4. 2020,  

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

1. CIZOKRAJNÉ EKOSYSTÉMY – přepiš si do sešitu  

Mezi cizokrajné ekosystémy patří: 

a) Tropický deštný les 

b) Savany 

c) Stepi 

d) Pouště a polopouště 

e) Lesy mírného pásu 

f) Polární oblasti 

g) moře a oceán 

https://www.youtube.com/watch?v=DjDyDZPVJtA


 

 

2. ÚKOL 

Jelikož tyto pojmy nejsou pro Tebe žádnou novinkou, tvým úkolem bude zařadit tyto ekosystémy 

(z úkolu č. 1) do jednotlivých podnebných pásů (které už znáš ze Zeměpisu). Jednoduše, kde najdu Stepi? 

Kde najdu Pouště? (vypracuj do sešitu) 

Pro připomenutí: Zemské podnebné pásy 

 

3. Zařaď následující rostliny a živočichy (sešit) do ekosystému, ve kterém žijí (zase výběr ze cv. 1): 

Kosatka dravá –  

Anakonda –  

Krajta –  

Sup –  

Levhart –  

Slon –  

Bizon –  

Velbloud –  

Medvěd grizzly –  

Tuleň –  

Tukan obrovský –  

Ara papoušek –  

Lev –  



Mamba –  

Hyena –  

Tygr ussurijský –  

Tučňák císařský –  

Koníček mořský –  

Ježura –  

Gepard –  

Varan –  

Chameleon –  

Nosorožec –  

Lama –  

4. ŘÍŠE ROSTLINY – nadpis do sešitu, přepsat text do sešitu 

Rostliny patří mezi první organismy na Zemi. Tyto organismy stojí nejen na počátku života, ale také na 

počátku potravního řetězce jako producenti organických látek. Na rostlinách jsou závislé další organismy, 

které se jimi živí. (konzumenti – např.: kráva, kůň).  

Rostliny jsou soběstačné ve výživě, jelikož přeměňují látky anorganické (neživé – například minerály, 

horniny – ty se skládají z chemických sloučenin, ze kterých si rostlina za pomocí slunečního záření a vody 

vyrábí energii) na látky organické (živé, ústrojné - například cukry). Tento děj známe pod pojmem 

FOTOSYNTÉZA (která je ale daleko složitější)! 

FOTOSYNTÉZA - opakování 

Děj, kdy zelené rostliny, řasy, sinice a některé bakterie vyrábějí kyslík za pomocí slunečního záření, vody 

a oxidu uhličitého.  

 

Základní stavební a funkční jednotkou všech rostlin je rostlinná buňka. 

Soubory rostlinných buněk stejného tvaru a funkce tvoří PLETIVA. Podle funkce rozdělujeme pletiva na: 

1. Dělivá pletiva – umožňují růst rostliny, její prodlužování a tloustnutí. 

2. Krycí pletiva – vytvářejí rostlinnou pokožku, chrání rostlinu před vnějšími vlivy, regulují vypařování vody 

a výměnu plynů mezi rostlinou a prostředím. 

3. Vodivá pletiva – zpevňují rostlinné tělo a vytvářejí cévní svazky, které umožňují rozvádění látek 

v rostlinném těle.  

4. Základní pletiva – vyplňují zbytek rostlinného těla. Probíhá v nich fotosyntéza (především v listech) a 

ukládání zásobních látek (v kořenech, semenech).  



 

5. PŘEKRESLETE SI NÍŽE UMÍSTĚNÝ OBRÁZEK PODÉLNÝM ŘEZEM MRKVE I S POPISKY DO SEŠITU. 

 

 

 

 

Německý jazyk 7. třída  učební plán 30. 3. – 3. 4.  

Mgr. Leona Gierc 

 

Přečti si pozorně následující článek. Během čtení si to pro sebe překládej. 

Ve škole jsme ho už četli i překládali, tak bys s tím neměl/neměla mít problém. 

 

Připomínám!!!  

Linz je název města – Linec.  

Österreich je název státu. Pokud název nevíš, vyhledej si ho v sešitě. 

 



 

Teď si přečti věty, které jsou napsané dole. ↓ 

 

Podle článku zjisti, jestli jsou pravdivé nebo nepravdivé. 

Věty opiš do sešitu a přelož do češtiny. U každé věty si v sešitě zapiš, jestli je pravdivá 

nebo nepravdivá. 

 

Matematika VII. tř. 30.3. – 3.4.2020                                                       Rupec S. 

Čtyřúhelníky 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-ctyruhelniky 
Na těchto stránkách můžete procvičovat 

 
Čtyřúhelníky rozdělujeme na:  

Rovnoběžníky – čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník  

Lichoběžníky – obecný, pravoúhlý, rovnoramenný   

Různoběžníky 
 
 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-ctyruhelniky


 

  



 

 

 

 

 

Rovnoběžník je čtyřúhelník, jehož protilehlé strany jsou rovnoběžné.  

• rovnoběžník má 4 strany, 4 vrcholy, 4 úhly, jejichž součet je 360°.  

 

 
 



 

 

Pokuste se do sešitu vypracovat úlohy 2, 3, 12, 13, 14, 15 

 

JČ pro 7.třídu 30.3.- 3.4.2020 
Mgr.Matylda Richterová 

 
1. Přečti si pozorně tento text (nebo lépe- přečti ho nahlas svým sourozencům !). 
 
BLAHOBYT A OBOJEK 
Pan vlk se potká se psem, tlustým jako žok. 
I vyptává se: „Kde ses takhle vypásl, 

žes širší nežli delší? Kdo tě vykrmil?“ 

Tu pes: „Můj pán mě živí; mívám všeho dost.“ 

A vlk se táže: „Že máš krk tak olezlý?“ 

„Mám rozedřenou kůži tvrdým obojkem; 

tím kroužkem krk mi spoutal ten můj živitel.“ 

Tu vlk mu odsek, hlasitě se chechtaje: 
„Pak za nic nechci takovýhle blahobyt, 
když tvrdým kruhem zadírá se do krku!“  
 
2. Malý test :  1) Je to  a) pohádka  b) báje  c) bajka 
                          2) Skrývá text poučení?  a) ano  b) ne 
                         3) Má tento text děj?  a) ne  b) ano 
                          4) Víš, kdo je autorem?  a) Ezop  b) Krylov 
 
   Pokud jsou tvé odpovědi : 1/c, 2/a, 3/b, 4/a - je to SPRÁVNĚ ! 
 
3. Z celého textu (viz.výše) si vypiš slovesa. 
Napiš k nim nebo nad ně - o jaký ČAS se jedná.  



Určitě si vzpomínáš, že rozlišujeme čas: 
MINULÝ (MIN) 
PŘÍTOMNÝ ( PŘ) 
BUDOUCÍ (BUD) 
 
4. Zopakujeme si dále, co jsou to slova NADŘAZENÁ (slova významově nadřazená slovům 
podřazeným) a slova PODŘAZENÁ (slova významově podřazená slovům nadřazeným). 
  Např.:  ZELENINA je slovo nadřazené 
              MRKEV, PETRŽEL a CELER  jsou slova podřazená 
 
  Urči které slovo je podřazené a které nadřazené : 
  vlk - pes - zvíře - kočka - jelen 
  krk - ruka - noha - tělo - hlava 
  kruh - tvar - obdélník - čtverec 
 
5. Vytvoř krátký text (popis i vlastnosti) PSA, rasu si vyber (velikost, srst, barevnost, detaily hlavy- 
např. čumák, uši apod., povaha, rysy..) 
   Můžeš si to zahrát jako HÁDANKU pro sourozence !!  
 
6. Na druhou stranu svého psa NAKRESLI !! (i křížence :-)) 

 

Pokyny k práci do předmětu informatika: 

Mgr. David Otipka, 30.3. -3.4. 2020 
1. Opakování minulá hodina:odpovězte do sešitu: 

Trol v informatice znamená:_______________ 

Fakenews je_______________ 

Přečtě te si na internetu co je to autorské právo ( např.  z wikipedie, autorské právo) a napište jednoduše co to je?.  

Fyzika VII. ,30.3. 3.4. 2020., Šebesta 

Učebnice str. 84-86,přečíst, obrázek str.85 - vrstvy atmosféry překreslit do sešitu, splnit 

úkoly 2 a 3 z minulého týdne. 

Nová cvičení: 



 

 

Nové učivo : str. 91- 93. Přetlak, podtlak, vakuum. Přečíst, použít informace k olpravě 

předcházejících cvičení a splnit nové: 



 

Zavzpomínej na tvorbu grafů(teplot) možná to máš ještě v sešitě, a splň další úkol: 

 

 

 

Etická výchova VII. tř. 30.3. - 3.4. 2020, Šebesta 

Rodičovství - rodina 



 

Zde odpověz na 1. úkol: 

 

 

 

 



 

 



 

Pokyny k práci v Anglickém jazyce 7. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020  

1) Gramatika minulý čas prostý lze snadno opakovat prostřednictvím webu 

https://www.helpforenglish.cz/article/2007021901-minuly-cas-prosty-past-simple 

2)   

a) Přepište si do sešitu tuto tabulku a naučte se ji: 

b) Správně doplňte tabulku: 

infinitiv Minulý čas Český překlad 

Buy /baj/ Bought/bot/ koupit 

Write/rajt/ Wrote/rout/ psát 

Play/plej/ played hrát 

Live/liv/ lived Žít/bydlet 

Go/gou/ Went/vent/ jít 

Try/traj/ tried zkusit 

Give/giv/ Gave/gejv/ Dát/dávat 

Read/ríd/ Read/red/ číst 

Swim/swim/ Swam/svem/ plavat 

Take/tejk/ Took/tok/ vzít 

 

Nepravidelna slovesa jsou označena modře 

U pravidelných sloves pravidla tvorby viz pracovní list minulý (klikněte na modre a podtržené 

slova pravidelná slovesa a objeví se vám pravidla ) 

 

1. Přeložte tyto věty a přepiš do sešitu 

 

Včera koupili nové auto______________________________________ 

Vyzkoušela si včera ty nové šaty_____________________________________ 

Hrál jsi včera fotbal?_________________________________________ 

Petr přinesl tu knihu._________________________________________ 

Napsal jsi včera ten dopis?_____________________________________ 

 

2. Za pomoci sešitu, předešlých pracovních listů (gramatika) a tabulky vytvořte 10 vět 

v minulém čase prostém- oznamovací věta kladná ( vzor : I played football every week) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

https://www.helpforenglish.cz/article/2007021901-minuly-cas-prosty-past-simple
https://www.helpforenglish.cz/article/2007022102-anglicka-nepravidelna-slovesa
https://www.helpforenglish.cz/article/2010021001-minuly-cas-2-pravidelna-slovesa


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

3) Zopakuj si tvorbu záporné věty v minulém čase prostém : 

Pravidlo je následující: 

I played football last weekl ( Minulý týden jsem hrál fotbal) 

Zápor se tvoří za pomocí didn´t to znamené 

I didn´t play football last week ( minulý týden jsem nehrál fotbal) 

-všimni si , že sloveso se píše v infinitivním tvaru to znamená v pravidelných slovesech 

bez koncovky – ed 

A v nepravidelných slovesech v původním tvaru například: 

I bought a new computer yesterday (Včera jsem si koupil nový počítač) 

I didn´t  buy a new computer yesterday( včera jsem si nekoupil nový počítač) 

4) Z těchto vět vytvořte zápor: 

I lived in London last year.______________________________________ 

I went to school yesterday._____________________________________ 

 She wrote the e- mail yesterday.__________________________________ 

They read the book yesterday.____________________________________ 

 I played basketbal yesterday.___________________________________  

 

5) Pracujte na těchto pracovních listech: viz. Následující strana: 

a)Za pomoci internetu( překladače apod.) zjistěte jestli se jedná o slovesa pravidelná či nepravidelná 

a zjistěte jejich český význam 

b) přepište si tato slova do sešitu ( budeme je potřebovat i příště) 

c) vyplňte pracovní listy  

 



 
 

 

 



 

Pracovní čin. VII. tř. 30.3. – 3.4.2020                                                       Rupec S. 

Domácí elektrické spotřebiče 

Naši domácnost si již nedokážeme představit bez pomocníků – elektrických spotřebičů. 



Elektrické spotřebiče můžeme rozdělit do několika skupin: 
- osvětlovací tělesa 

- topná tělesa 

- kuchyňské spotřebiče 

- úklidové a čistící spotřebiče 

- video a audio technika 

Elektrické  spotřebiče pro domácnost mohou být stejně jako ostatní elektrická zařízení velice nebezpečné, 

pokud jsou používány nesprávně. Uvědomme si, že viníkem nehody způsobené elektřinou je většinou 

člověk, a ne elektrický spotřebič. K tomu, aby používání těchto zařízení bylo bezpečné, je nutné při jejich 

volbě a užívání dbát bezpečnostních zásad. 

Zjisti, jaké máte doma: 

1. osvětlovací tělesa 

2. topná tělesa 

3. kuchyňské spotřebiče 

4. úklidové a čistící spotřebiče 

5. video a audio techniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


