
ČESKÝ JAZYK 7. ROČNÍK 
(úkoly 30. 3. – 3. 4. 2020) 

 

 Tento týden pokračujeme v procvičování pravopisných jevů. Opět používejte 

procvičování na internetu. Střídejte si nejrůznější weby, ať to máte pestré. 

Procvičujte určování slovních druhů, příslovce, slovesné tvary a samozřejmě 

klasiku jako i/y, s/z atd. Podle svých časových možností, aspoň chviličku 

každý den. 

https://www.umimecesky.cz/ 

https://skolakov.eu/ 

http://ucirna.cz/ 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 

http://www.kaminet.cz/ 

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk 

https://www.pravopisne.cz/ 

 

 V úkolech do sešitu máte jednak cvičení na procvičování pravopisu a zároveň 

pár úkolů k procvičení učiva z minulého týdne, tj. předložky. Tento týden nové 

učivo začínat nebudeme. 

 Poslední úkol je práce s textem, přečtěte si text a odpovězte na otázky do 

sešitu. 

 

Úkoly do sešitu: 

 

1. Opravte chyby v textu /přepište do sešitu správně/: 

 Podal bys my osušku? Pokud bude hezky, mohli bysme se jít koupat. Obědnal 

jsem líztky na nový film. K odpočinku se turysté usadili na stiném místě. Malý chlapci 

si hráli z míčem. 

 
2. Doplňte správně i/y v koncovkách podstatných i přídavných jmen: 

pojď k tabul__, křeslo s opěradl__, bouřlivé oslav__, na příkré hráz__, rychl__ běžci, štíhl__ 

hoch, v bíl__ch peřinách, s včel__m  medem, otcov__ kroky, s jedovatými plaz__, řízení 

doprav__, seznámil se s pravidl__, žáb__ kuňkají, bouřlivé oslav__, krásní motýl__, do 

dřevěné truhl__, hovořil s učitel__ 

 

 

https://www.umimecesky.cz/
https://skolakov.eu/
http://ucirna.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
http://www.kaminet.cz/
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk
https://www.pravopisne.cz/


3. Doplňte správně ě/ně: 

 Význam___ se na nás podíval. Žádost podejte písem___.  Chovej se skrom___. 

Zřejm___ se nudil. Vystupuje příliš sebevědom___. Zachoval se rozum___. Působilo to na 

nás dojem___.  

 

4. Doplňte správně předložky s/z: 

pochází __ Prahy    chléb __ máslem 
 udělal to __ láskou    odešel __ práce 
 

5 Slovo MAMINKA použijte ve správném tvaru po předložce: 
 Byli tam všichni kromě__________________ . 
 Byli tam všichni mimo__________________ . 
 Udělal jsem to kvůli ____________________ . 

 
 

Ovce paní Bekové 

Ve středu v sedm hodin kdosi zaklepal na dveře zverimexu U Granule.„Otevíráme až za 

hodinu,“ zavolal od pultu vedoucí, pan Šváb, který právě ochutnával krmení pro rybičky. Pan 

Šváb vždy testoval na sobě kvalitu všech pokrmů pro zvířata, protože nechtěl prodávat 

závadné nebo zkažené výrobky.„Prosím, pusťte mě dovnitř, je to naléhavé!“ odpověděl 

rozrušený ženský hlas zpoza dveří. Pan vedoucí přemýšlel, co se asi mohlo takto brzy ráno 

stát. Nicméně přešel ke dveřím, otočil klíčem a dovnitř se nahrnula vysoká hubená paní.„Jé, 

dobrý den, paní Beková, taková stálá zákaznice a já vás po hlase nepoznal!“„Pane vedoucí, 

prosím pomozte, potřebuji nutně holící strojek na ovčí vlnu! Po tom novém krmení, co jste mi 

prodal včera, mým miláčkům narostlo přes noc šíleně moc vlny a vzhledem k tomu, že už 

takto po ránu je skoro 25°C, tak by se mi přes den na pastvině určitě usmažily!“ naříkala paní 

Beková.„Aha, aha. Holící strojky na vlnu ale nevedeme,“ promluvil rozvážně pan Šváb, „ale 

mohl bych vám půjčit svůj osobní holící strojek. Jen mi ho musíte do večera vrátit, protože mi 

od včerejška hrozně rychle rostou vousy a vůbec nevím proč.“ 

 
Od kolika hodin má ve středu otevřen obchod U Granule? 
a) od sedmi hodin ráno 

b) od osmi hodin ráno 

c) od devíti hodin ráno 

d) od osmi hodin večer 

 
Jak byste popsali náladu paní Bekové v popsané situaci? 

a) paní Beková byla velmi vyděšená 

b) paní Beková byla naprosto klidná 

c) paní Beková byla hodně veselá 

d) paní Beková byla zklamaná 

 
Situace popsaná v textu se odehrála nejpravděpodobněji: 

a) v lednu 

b) v březnu 

c) v červenci 

d) v listopadu 



 
Jak byste nejlépe popsali pana Švába? 

a) pan Šváb je laskavý, ale ne moc bystrý 

b) pan Šváb je přísný a nemluvný 

c) pan Šváb je zbrklý a velmi bystrý 

d) pan Šváb je vousatý a hodně naštvaný 

 
V popsané situaci paní Beková v krámu U Granule: 

a) byla poprvé 

b) byla podruhé 

c) byla poněkolikáté 

d) vůbec nebyla, celý rozhovor probíhal před obchodem 

 
Co NEmůžeme říci na základě textu o paní Bekové? 

a) paní Beková je štíhlá a vysoká 

b) paní Beková chová deset ovcí 

c) paní Beková se bojí o své ovce 

d) paní Beková byla v krámku U Granule i včera 

 
 
Proč panu Švábovi pravděpodobně rostly rychle vousy? 

a) protože ráno ochutnával krmení pro rybičky 

b) protože je venku už po ránu 25°C 

c) protože je teprve sedm hodin ráno a ještě se nestihl oholit 

d) protože dle svého zvyku ochutnal včera krmení, které prodal paní Bekové 

 

 
 
 
  



MATEMATIKA 
Přeji vám všem pěkný den!  
Doufám, že procenta pro vás nejsou složitá. Dneska si je zopakujeme a procvičíme. 
Už víte, že 1 % je jedna setina z nějakého celku (základu). Například 1 % z 1 kg je 
10 gramů (1 kg = 1000g), 1 % z 200 lidí jsou 2 lidé.  
Pokud budu chtít vypočítat 24% z 800 Kč, vypočtu nejdřív 1% z 800, to je 8, pak 24% 
z 800, budu počítat 24 · 8 = 192. 
 
Tady jsou výsledky minulého domácího úkolu: 

1% z 500=250 
1% z 296=2,96 
1% z 120=1,2 
1% z 13=0,13 

 

1% z 6=0,06 
4% z 500=20 
50% z 296=148 
10% z 120=12 

 

 
5% z 13=0,65 
80% z 6=4,8 
7% z 3000=210 

 

 

Do sešitu si napište nadpis PROCENTA, překreslete si následující tabulku, a zkuste ji 
doplnit 

Základ(celek) 300 250 4000 20 17,5 1548 0,9 104 26 8 

  1 % 3 2,5     0,009    

 
  Pak si opište následující příklady a přečtěte si modrý text, ten vám poradí, jak to spočítat 
jednodušeji.  

    10% z 20 = 
    10% z 80 = 
    10% z 160 = 
 

    50% z 20 = 
    50% z 80 = 
    50% z 160 = 

 

    25% z 20 = 
    25% z 80 = 
    25% z 160 = 

 

  10% z 20 =   To můžu počítat 10% z 20 =10 · 0,2 = 2, nebo si stačí uvědomit, že 10% je 
jedna desetina,  

     tak mi stačí 20 vydělit 10 (20 : 10 = 2) 
 Stejně tak si můžu vybrat z více postupů, pokud počítám 50 % (to je jedna polovina) nebo 
25% (to je jedna čtvrtina) 

     50% z 800=              Můžu počítat 50 · 8 nebo 800 : 2, pokaždé dostanu 50% z 800 = 400              
     25% z 800=              Můžu počítat 25 · 8 nebo 800 : 4, pokaždé dostanu 25% z 800 = 200              
 

Překreslete si do sešitu tabulku a doplňte podle vzoru: 

základ 1% 10% 20% 25% 50% 70% 75% 100% 120% 200% 

 100           

 800           

 120           

  40           

  16 0,16 1,6 3,2 4 8 11,2 12 16 19,2 32 

  0,1           

 

Všimněte si, že 70 % můžu určit jako 70 krát 1% (70 · 0,16), nebo 50% + 20% (8 
+ 3,2). Stejně tak 120% dostanu vynásobením 120 krát 1% (120 · 0,16), ale taky 
dostanu stejný výsledek, pokud sečtu 100% a 20%. 



Nejlépe se doplní sloupec se 100% (jen opíšete) a 200% (vynásobíte základ 
dvěma). 
 
To je pro dnes vše. 
Doufám, že jste ok (a že občas i počítáte).  
Pokud byste potřebovali něco dovysvětlit, klidně se ozvěte na můj email 
zs.chrenkova@seznam.cz. 

  



PŘÍRODOPIS 
Všem vám přeji pěkný den.  
Na začátek zkuste malý test: 

1. Obojživelníci se rozmnožují: 
a) jen na suchu 
b) jen ve vodním prostředí, kde se vyvíjí vajíčka a pulci 

2. Dospělí obojživelníci dýchají: 
a) žábrami 
b) plícemi a kůží, kterou udržují stále vlhkou 

3. Mláďata obojživelníků dýchají: 
a) pomocí žaber podobně jako ryby 
b) plícemi a kůží, kterou udržují stále vlhkou 

4. Mlok skvrnitý má barvu kůže: 
a) zelenou s červenými skvrnami 
b) černou se žlutooranžovými skvrnami 

5. Mezi naše žáby patří  
a) pralesnička 
b) rosnička 

 
Na konci textu si můžete ověřit správné odpovědi. 
A teď dnešní učivo – plazi.  Jako vždy – vezměte si sešit z přírodopisu a opište vše, 
co je červeně.  
Kdybychom byli ve škole, donesla bych vám vycpaného krokodýla, abyste se 
podívali, že nohy má podél trupu a ve skutečnosti tahá břicho po zemi – „plazí se“, 
proto spolu s želvami, hady a ještěrkami patří mezi plazy i krokodýl. Mezi plazy patřili 
i dinosauři, kteří ale vyhynuli koncem druhohor. 
 
PLAZI 
Plazi žijí po celém světě mimo chladné oblasti, a to na souši i ve vodě. 
 
Rozdělení plazů:      

 
 
 
 
 
Tělo mají plazi pokryté šupinatou pokožkou 
(ještěři), krunýřem (želvy), rohovitými štíty a 
kostěnými destičkami (krokodýli). Končetiny mají krátké, na prstech drápy, některým 
končetiny chybí (hadi). 
Většina se živí dravě, některé želvy a ještěři jsou býložraví. 
Plazi dýchají plícemi (hadi mají jen pravou plíci). 
Smysly – nejlepší je čich, dobrý je i zrak (oči s víčky). 
Rozmnožování – plazi mají oddělené pohlaví, oplození je vnitřní. Samice kladou do 
hlíny nebo písku vejce s kožovitou nebo vápenitou skořápkou. 
 
1) Želvy 
Jejich trup kryje krunýř (2 vrstvy vnější z rohoviny, vnitřní kostěná). 
Žijí na souši, ve sladké vodě i v moři. 
Nemají zuby. 

1) Želvy 
 

 

2) Šupinatí Ještěři 

Hadi 
3) Krokodýli  



 
Z následujících tabulek si vypište všech 6 druhů želv a ke každé napište 1 informaci, 
která vás zaujala.  
 

A) Suchozemské želvy  
 

  

Želva žlutohnědá  
 

Želva obrovská Želva sloní 
 

Žije v Evropě Žije na ostrovech v Indickém 
oceánu. 
Délka krunýře 1,1 m, váha 200 

kg,  dožívá se až 160 let. 

Žije pouze na Galapágách. 
Je 1,2 m dlouhá, váží až 200 
kg. 
 

 
   

 
 

B) Vodní želvy  
 

  

Želva bahenní 
 

Želva nádherná 
 

Kareta obrovská 
 

Žije i v České republice 
(sladkovodní) 

 Žije v Americe 
 (sladkovodní) 

Žije v  tropických a 
subtropických mořích 

Je dravá, živí se malými 
rybami, obojživelníky, plži, 
mlži, hmyzem 

Chovaná často 
v akvateráriích, v zahradních 
jezírcích 

Končetiny má přeměněné na 
dlouhé ploutve 

   

 
 
Slibované výsledky úvodního testu: 
1b, 2b, 3a, 4b, 5b 
 

  



Vo –  7       úkoly na týden  29.3-5.4.  
 
Zapiš do sešitu 
 

 
Téma : sebepoznání a sebehodnocení 
 
1 vyber si z nabídky zvířat, které tě podle tebe nejlépe charakterizuje. Napiš důvod 
své volby. 
 
 
Pes, kočka, orel, kůň, liška, medvěd, myška, lev, sova 
 
 

  

  

  
 



  
 

 
 
 

PR0Č ?  …………………………………………………………………………………… 

 
 
 

2. spoj čarou rozdělená slova, která vystihují jednotlivé 
lidské vlastnosti 
 
pravdo                                                            žádost 
 
dobro                                                               chvilnost 
 
cham                                                               livost 
 
cti                                                                      livost 
 
pocti                                                                srdečnost 
 
nedo                                                               mluvnost 
 
netrpě                                                             tivost 
 
 
3.  odpověz na otázky 
 
Kterou charakterovou vlastnost nemáš rád(a)? 
Kterou charakterovou vlastnost bys rád získal(a)? 
Kterou charakterovou vlastnost nejvíc obdivuješ? 
Kterou charakterovou vlastnost by ses rád(a) zbavil(a)?  



ZEMĚPIS 7. ROČNÍK 
(úkoly na týden 30. 3. – 3. 4. 2020) 

 
 Pokračujeme v tématu Evropa 

 Do sešitu si udělejte opět stručný zápis na téma Vodstvo + Živočichové a 
rostlinstvo, který máte níže 

 Kdo má možnost pusťte si prezentaci (zápis si můžete udělat i podle této 
prezentace) 

https://www.youtube.com/watch?v=WZdKPMaQ7lU&feature=youtu.be 
 

 Procvičovat znalosti z Evropy můžete na webu: 
https://www.umimefakta.cz/cviceni-evropa 
 
 

VODSTVO EVROPY 
ŘEKY 

 Nejhustší a nejlépe vyvinutá říční síť na světě• 

 80% povrchu je odvodňováno do Atlantského a Severního Ledového oceánu• 

 20% bezodtoká oblast Kaspického moře, kam ústí nejdelší evropská řeka 

Volha  

 Nejdelší evropská řeka j e Volha 

 Další významné řeky: 

Dunaj 

Rýn  

Don Labe 

Dněpr 

 

Jezera 

 jezera jsou rozložena nerovnoměrně 

 převládají jezera menší rozlohy 

 jezerní plošiny husté seskupení jezer ----Severní Evropa –Finsko, Německo, 

Polsko 

 výskyt jezer -nejvíce ve Finsku, Karpaty, Alpy, Pyreneje 

 největší jezera –Rusko –Ladožské, Oněžské, Švédsko –Vӓnern 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WZdKPMaQ7lU&feature=youtu.be
https://www.umimefakta.cz/cviceni-evropa


Přehradní nádrže 

Funkce: 

a) ochrana před povodněmi 

b) zásobárna pitné vody 

c) vodní elektrárny 

d) rekreace 

e) rybolov 

 největší vodní elektrárny –Rusko 

 

 

Ledovce 

 nacházejí se převážně v subpolárním podnebném pásu, vysokých horách 

 horské ledovce –vznikají na horách-Alpy, Skandinávské pohoří, Pyreneje 

 pevninské ledovce –Západní Špicberky, Island 

 

 

 

Živočichové a rostliny 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
  

https://nl3-powerpoint.officeapps.live.com/p/pdfhandler.ashx?PV=0&Pid=WOPIsrc%3Dhttp%253A%252F%252Fnl3%252Dview%252Dwopi%252Ewopi%252Elive%252Enet%253A808%252Foh%252Fwopi%252Ffiles%252F%2540%252FwFileId%253FwFileId%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fdumy%25252Ecz%25253A80%25252Fnahled%25252F13225%26access%5Ftoken%3D1%26access%5Ftoken%5Fttl%3D0%26z%3D35c21abbd3e68ee8b5e6515d059740f2b65b048a5eeb9b45ae6321583bec42f4&waccluster=NL3#page=4
https://nl3-powerpoint.officeapps.live.com/p/pdfhandler.ashx?PV=0&Pid=WOPIsrc%3Dhttp%253A%252F%252Fnl3%252Dview%252Dwopi%252Ewopi%252Elive%252Enet%253A808%252Foh%252Fwopi%252Ffiles%252F%2540%252FwFileId%253FwFileId%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fdumy%25252Ecz%25253A80%25252Fnahled%25252F13225%26access%5Ftoken%3D1%26access%5Ftoken%5Fttl%3D0%26z%3D35c21abbd3e68ee8b5e6515d059740f2b65b048a5eeb9b45ae6321583bec42f4&waccluster=NL3#page=4
https://nl3-powerpoint.officeapps.live.com/p/pdfhandler.ashx?PV=0&Pid=WOPIsrc%3Dhttp%253A%252F%252Fnl3%252Dview%252Dwopi%252Ewopi%252Elive%252Enet%253A808%252Foh%252Fwopi%252Ffiles%252F%2540%252FwFileId%253FwFileId%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fdumy%25252Ecz%25253A80%25252Fnahled%25252F13225%26access%5Ftoken%3D1%26access%5Ftoken%5Fttl%3D0%26z%3D35c21abbd3e68ee8b5e6515d059740f2b65b048a5eeb9b45ae6321583bec42f4&waccluster=NL3#page=5
https://nl3-powerpoint.officeapps.live.com/p/pdfhandler.ashx?PV=0&Pid=WOPIsrc%3Dhttp%253A%252F%252Fnl3%252Dview%252Dwopi%252Ewopi%252Elive%252Enet%253A808%252Foh%252Fwopi%252Ffiles%252F%2540%252FwFileId%253FwFileId%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fdumy%25252Ecz%25253A80%25252Fnahled%25252F13225%26access%5Ftoken%3D1%26access%5Ftoken%5Fttl%3D0%26z%3D35c21abbd3e68ee8b5e6515d059740f2b65b048a5eeb9b45ae6321583bec42f4&waccluster=NL3#page=5
https://nl3-powerpoint.officeapps.live.com/p/pdfhandler.ashx?PV=0&Pid=WOPIsrc%3Dhttp%253A%252F%252Fnl3%252Dview%252Dwopi%252Ewopi%252Elive%252Enet%253A808%252Foh%252Fwopi%252Ffiles%252F%2540%252FwFileId%253FwFileId%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fdumy%25252Ecz%25253A80%25252Fnahled%25252F13225%26access%5Ftoken%3D1%26access%5Ftoken%5Fttl%3D0%26z%3D35c21abbd3e68ee8b5e6515d059740f2b65b048a5eeb9b45ae6321583bec42f4&waccluster=NL3#page=6
https://nl3-powerpoint.officeapps.live.com/p/pdfhandler.ashx?PV=0&Pid=WOPIsrc%3Dhttp%253A%252F%252Fnl3%252Dview%252Dwopi%252Ewopi%252Elive%252Enet%253A808%252Foh%252Fwopi%252Ffiles%252F%2540%252FwFileId%253FwFileId%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fdumy%25252Ecz%25253A80%25252Fnahled%25252F13225%26access%5Ftoken%3D1%26access%5Ftoken%5Fttl%3D0%26z%3D35c21abbd3e68ee8b5e6515d059740f2b65b048a5eeb9b45ae6321583bec42f4&waccluster=NL3#page=6
https://nl3-powerpoint.officeapps.live.com/p/pdfhandler.ashx?PV=0&Pid=WOPIsrc%3Dhttp%253A%252F%252Fnl3%252Dview%252Dwopi%252Ewopi%252Elive%252Enet%253A808%252Foh%252Fwopi%252Ffiles%252F%2540%252FwFileId%253FwFileId%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fdumy%25252Ecz%25253A80%25252Fnahled%25252F13225%26access%5Ftoken%3D1%26access%5Ftoken%5Fttl%3D0%26z%3D35c21abbd3e68ee8b5e6515d059740f2b65b048a5eeb9b45ae6321583bec42f4&waccluster=NL3#page=7
https://nl3-powerpoint.officeapps.live.com/p/pdfhandler.ashx?PV=0&Pid=WOPIsrc%3Dhttp%253A%252F%252Fnl3%252Dview%252Dwopi%252Ewopi%252Elive%252Enet%253A808%252Foh%252Fwopi%252Ffiles%252F%2540%252FwFileId%253FwFileId%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fdumy%25252Ecz%25253A80%25252Fnahled%25252F13225%26access%5Ftoken%3D1%26access%5Ftoken%5Fttl%3D0%26z%3D35c21abbd3e68ee8b5e6515d059740f2b65b048a5eeb9b45ae6321583bec42f4&waccluster=NL3#page=7
https://nl3-powerpoint.officeapps.live.com/p/pdfhandler.ashx?PV=0&Pid=WOPIsrc%3Dhttp%253A%252F%252Fnl3%252Dview%252Dwopi%252Ewopi%252Elive%252Enet%253A808%252Foh%252Fwopi%252Ffiles%252F%2540%252FwFileId%253FwFileId%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fdumy%25252Ecz%25253A80%25252Fnahled%25252F13225%26access%5Ftoken%3D1%26access%5Ftoken%5Fttl%3D0%26z%3D35c21abbd3e68ee8b5e6515d059740f2b65b048a5eeb9b45ae6321583bec42f4&waccluster=NL3#page=8
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https://nl3-powerpoint.officeapps.live.com/p/pdfhandler.ashx?PV=0&Pid=WOPIsrc%3Dhttp%253A%252F%252Fnl3%252Dview%252Dwopi%252Ewopi%252Elive%252Enet%253A808%252Foh%252Fwopi%252Ffiles%252F%2540%252FwFileId%253FwFileId%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fdumy%25252Ecz%25253A80%25252Fnahled%25252F13225%26access%5Ftoken%3D1%26access%5Ftoken%5Fttl%3D0%26z%3D35c21abbd3e68ee8b5e6515d059740f2b65b048a5eeb9b45ae6321583bec42f4&waccluster=NL3#page=9
https://nl3-powerpoint.officeapps.live.com/p/pdfhandler.ashx?PV=0&Pid=WOPIsrc%3Dhttp%253A%252F%252Fnl3%252Dview%252Dwopi%252Ewopi%252Elive%252Enet%253A808%252Foh%252Fwopi%252Ffiles%252F%2540%252FwFileId%253FwFileId%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fdumy%25252Ecz%25253A80%25252Fnahled%25252F13225%26access%5Ftoken%3D1%26access%5Ftoken%5Fttl%3D0%26z%3D35c21abbd3e68ee8b5e6515d059740f2b65b048a5eeb9b45ae6321583bec42f4&waccluster=NL3#page=9
https://nl3-powerpoint.officeapps.live.com/p/pdfhandler.ashx?PV=0&Pid=WOPIsrc%3Dhttp%253A%252F%252Fnl3%252Dview%252Dwopi%252Ewopi%252Elive%252Enet%253A808%252Foh%252Fwopi%252Ffiles%252F%2540%252FwFileId%253FwFileId%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fdumy%25252Ecz%25253A80%25252Fnahled%25252F13225%26access%5Ftoken%3D1%26access%5Ftoken%5Fttl%3D0%26z%3D35c21abbd3e68ee8b5e6515d059740f2b65b048a5eeb9b45ae6321583bec42f4&waccluster=NL3#page=10
https://nl3-powerpoint.officeapps.live.com/p/pdfhandler.ashx?PV=0&Pid=WOPIsrc%3Dhttp%253A%252F%252Fnl3%252Dview%252Dwopi%252Ewopi%252Elive%252Enet%253A808%252Foh%252Fwopi%252Ffiles%252F%2540%252FwFileId%253FwFileId%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fdumy%25252Ecz%25253A80%25252Fnahled%25252F13225%26access%5Ftoken%3D1%26access%5Ftoken%5Fttl%3D0%26z%3D35c21abbd3e68ee8b5e6515d059740f2b65b048a5eeb9b45ae6321583bec42f4&waccluster=NL3#page=10
https://nl3-powerpoint.officeapps.live.com/p/pdfhandler.ashx?PV=0&Pid=WOPIsrc%3Dhttp%253A%252F%252Fnl3%252Dview%252Dwopi%252Ewopi%252Elive%252Enet%253A808%252Foh%252Fwopi%252Ffiles%252F%2540%252FwFileId%253FwFileId%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fdumy%25252Ecz%25253A80%25252Fnahled%25252F13225%26access%5Ftoken%3D1%26access%5Ftoken%5Fttl%3D0%26z%3D35c21abbd3e68ee8b5e6515d059740f2b65b048a5eeb9b45ae6321583bec42f4&waccluster=NL3#page=11
https://nl3-powerpoint.officeapps.live.com/p/pdfhandler.ashx?PV=0&Pid=WOPIsrc%3Dhttp%253A%252F%252Fnl3%252Dview%252Dwopi%252Ewopi%252Elive%252Enet%253A808%252Foh%252Fwopi%252Ffiles%252F%2540%252FwFileId%253FwFileId%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fdumy%25252Ecz%25253A80%25252Fnahled%25252F13225%26access%5Ftoken%3D1%26access%5Ftoken%5Fttl%3D0%26z%3D35c21abbd3e68ee8b5e6515d059740f2b65b048a5eeb9b45ae6321583bec42f4&waccluster=NL3#page=11


NĚMECKÝ JAZYK (studijní opora pro 7. ročník v týdnu od 30. 3. – 3. 4. 2020) 

Milí sedmáci, platí, že stále opakujete již probrané + učivo z dalších opor, které jsem vám 

poslal. 

Z minulé opory máte mít přečten text a zodpovězeny otázky + STUDIUM NOVÉ SLOVNÍ 

ZÁSOBY. 

A jak to bylo tedy správně? 

R – RICHTIG (SPRÁVNĚ)   F – FALSCH (ŠPATNĚ) 

Tom ist schon dreizehn. R    Toms Mutter wohnt in Deutschland. F 

Er wohnt in Österreich, in Graz. R   Die Schwester von Tom heisst Dora. R 

Toms Vater ist vierzehn Jahre alt. F   Pippo spielt gern. R 

Er heisst Johannes. R     Der Opa von Tom ist nich alt. F 

 

UČIVO OPIŠ/VYTISKNI/NAUČ SE 

TĚMA: Ein Formular (Formulář) + Projekt ICH 

Ergänze das Formular./Doplň formulář. A k němu napiš libovolných pět vět o své osobě! 

 

Vorname (jméno): 

Familienname (příjmení): 

Adresse (adreasa): 

Straße (ulice): 

Wohnort (místo bydliště): 

Land (země): 

PLZ (PSČ): 

Handynummer (mob. telefon): 

E-Mail_Adresse: 

 

Projekt ICH:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 



TÉMA 2: WIE SPÄT IST ES? KOLIK JE HODIN? (Určování času) 

!!! ZOPAKUJTE VŠECHNY ČÍSLOVKY !!! 

Kolik je hodin? Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? 

Na otázku „Kolik je hodin?“ – odpovídáme: „Es ist… vier Uhr. Je/Jsou… 

 

Es ist neun Uhr. – Je devět hodin. 

Es ist fünf Uhr. – Je pět hodin. 

 

halb – půl viertel – čtvrt  vor – před  nach – po 

 

Es ist halb eins. – Je půl jedné. 

Kdy? Wann?  Wann kommst du? Ich komme um elf./ Kdy přijdeš? Přijdu v jedenáct. 

 

POZOR! e Uhr – hodiny nástěnné, na ruce  x e Stunde – hodina (60 minut) 

Časové údaje: 

e Sekunde – sekunda  e Woche - týden 

e Minute – minuta  r Monat – měsíc x  r Mond - Měsíc 

s Stunde – hodina  s Jahr - rok 

r Tag - den 

 

1. Was ist richtig? Markiere. / Co je správně? Označ 

Familie Nowak wohne / wohnt / wohnen in Deutschland in Hamburg / Wien / Bern. 

Doris ist die Mutter, sie wohnt / kommt / spielt gern Tennis und Volleyball. 

Sie mag / ist / bin Pizza. 

Die Oma Erika spiele / spielen / spielt Schach und ist schon alt / jung / blau. 

Der Vater heißt Steffen und kommt aus / in / nicht Österreich. 

 

2. Suche die Gegenteile. / Hledej protiklady. Pokud neznáš slovíčko, ověř si v google 

translate, co výraz znamená. 

 

 ENERGISCH     ALT 

 UNSYMPATISCH    RUHIG 

 LEISE      KLEIN 

 GROß      SCHLANK 

 DICK      UNPRAKTISCH 

 PRAKTISCH     LANGSAM 

 GUT      RICHTIG 

 FALSCH     SYMPATISCH 

 LAUT      SCHLECHT 

  



Dějepis pro 7. ročník – učivo od 30. 3. 2020 (2 hodiny) 

Téma: Románský sloh v Evropě a českých zemích 

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

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

 

UČIVO SI ZAPIŠ/VYTISKNI 

 

ROMÁNSKÝ SLOH V EVROPĚ A ČESKÝCH ZEMÍCH 

- období 11. – pol. 13. stol. 

- návaznost na starověký Řím (Roma = Řím – románský sloh) 

- nositelem kultury: církev 

- centrem je: Itálie, Francie, Španělsko, Německo 

- 2 zdroje: pohanský (antický) x křesťanský 

 

Nejvýrazněji se projevil v: 

A) ARCHITEKTUŘE 

- původně dřevo, poté kámen 

- masivní stavby 

- ploché trámové stropy – tzv. valená klenba – později tzv. křížová klenba 

- silné sloupy se zdobenými hlavicemi 

- silné zdi staveb 

- portál (vchod) 

- půlkruhový oblouk 

- úzká okna, často sdružená (2 – 3 vedle sebe, odděleny sloupky) 

- kopule 

- sochařská výzdoba, nástěnné malby – tzv. fresky (malované barvami do mokré omítky) 

 

STAVBY: 2 typy – církevní a světské 

 

1. CÍRKEVNÍ 

- rotunda – válcová stavba, kruhový půdorys, kupole, půlkruhový přístavek pro oltář, 

tzv. apsida 

mailto:alespavelka@seznam.cz


- bazilika – kostel, obdélníkový půdorys, na jedné straně oltář, na druhé vchod, dvě 

věže 

- klášter – soubor budov s bazilikou a apsidami 

- kostel 

 

2. SVĚTSKÉ  

- hrady – masivní věž, opevnění (hradby, padací most, vodní příkop,…), sídlo knížete 

- hradní příkopy 

- kamenné hradby 

- tvrze – opevněná sídla menšího rozsahu, v blízkosti vesnice 

- kupecké domy, šlechtické dvorce 

- mosty 

 

Příklady staveb v Evropě: FRANCIE – klášter Cluny, katedrála v Avignonu, most 

v Avignonu; Německo – katedrála ve Wormsu, dóm ve Špýru; ITÁLIE – Pisa 

 

Příklady staveb v Čechách a na Moravě: ROTUNDY – sv. Martina na Vyšehradě, sv. 

Kateřiny ve Znojmě, sv. Jiří na Řípu; BAZILIKY – sv. Jiří na Pražském hradě, sv. Prokopa 

v Třebíči; HRADY – Landštejn, Přimda,…; MOSTY – Juditin v letech 1158 – 1342 (dnes 

Karlův most v Praze) 

 

B) SOCHAŘSTVÍ A MALÍŘSTVÍ 

- inspirace křesťanstvím  

- nezájem o prostor, hierarchická perspektiva (velikost postav podle důležitosti) 

- místo soch pouze reliéfy 

- předepsané vzory pro umění (atributy – rozlišovací znaky, např. při zobrazování svatých) 

- kovolitectví, kamenictví, řezbářství 

- fresky (malby na stěnách), iluminace (knižní malby) 

 

C) LITERATURA 

- legendy – o životě světců 

- kroniky – Kosmova kronika česká (KOSMAS, významný kronikář) 

- kodexy – svazky listů pergamenu (Vyšehradský kodex – vznikl ke korunovaci českého krále 

Vratislava II. v roce 1085, Kodex Gigas) 



Otázky a úkoly: 

1. Odkud získal románský sloh svůj název? 

2. Vyjmenuj znaky, podle kterých poznáš, že se jedná o stavby románského slohu. 

3. Znáš nějakou románskou stavbu na území Evropy/Čech a Moravy? 

4. Co je to freska? Kde bys ji hledal/a? 

5. Jak se jmenuje nejznámější česká kronika? Kdo ji vytvořil? 

 

Pro lepší pochopení můžeš shlédnout i tato videa, případně jakékoliv o rotundách, 

tvrzích, hradech aj.: 

https://www.youtube.com/watch?v=9cgTEhuQK4k 

https://www.youtube.com/watch?v=46XL45rsLRs 

 

Příště se budeme věnovat gotice!  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9cgTEhuQK4k
https://www.youtube.com/watch?v=46XL45rsLRs


ANGLICKÝ JAZYK – OBĚ SKUPINY 

 

CANADA. KANADA 

 
 

Přepiš do pracovního sešitu informaci o Kanadě (anglický text a jeho 

překlad do češtiny). Snaž se zapamatovat co nejvíce fakta!  

 

1. Canada = in Indian – Canata (in Indian language – village). Kanada = 
v indickém jazyce - Canata (v indickém jazyce - vesnice).  

 

2. The capital: Ottawa. Hlavní město: Ottawa. 
 

3. The biggest city: Montreal. Největší město: Montreal. 
 

4. Currency: Canadian dollar. Měna: kanadský dolar.  
 

5. Official languages: English, French. Úřední jazyky: angličtina, 
francouzština.  

 

6. The flag  -  maple leaf.  Vlajka - javorový list. 

 

7. The head of Canada is Queen Elisabeth II represented by the Governor 

General (Romeo Leblanc). Hlavou Kanady je královna Alžběta II. 
zastoupená generálním guvernérem (Romeo Leblanc).  

  
8. GEOGRAPHY 

Canada is the second largest country in the world. The North of Canada is 

spread into Northwest territories (Yelloknife) and Yukon territories 

(Whitehorse). Both are divided into colonies.  

 

8. ZEMĚPIS 
Kanada je druhá největší země na světě. Sever Kanady se rozkládá na 
území severozápadu (Yelloknife) a území Yukon (Whitehorse). Obě jsou 
rozděleny na kolonie. 
 

Anglický jazyk, 7 tř. 
týden: 30.3-3.4. 
Yauheni Tarasiuk 
Andrea Ponechalová 
 

http://www.prezit.cz/detail/vlajka-kanady/Klikni


A. 6 provinces: (from the West) British Columbia (Vancouver), Alberta 

(Edmonton), Saskatchewan (Regina), Manitoba (Winnipeg), Ontario 

(Toronto), Quebec (Quebec), Prince Edward Island (Charlottetown), Nova 

Scotia (Halifax), Newfoundland (St. Johns), New Brunswick 

(Fredericton). 

 

6 provincií: (Od západu) Britská Kolumbie (Vancouver), Alberta 
(Edmonton), Saskatchewan (Regina), Manitoba (Winnipeg), Ontario 
(Toronto), Quebec (Quebec), Ostrov prince Edwarda (Charlottetown), 
Nové Skotsko ( Halifax), Newfoundland (St. Johns), New Brunswick 
(Fredericton). 
 

B. Rivers: the Mackenzie, the Yukon, the St. Lawrence River. Řeky: 

Mackenzie, Yukon, řeka sv. Vavřince. 
 

C. Mountains: the Rocky Mountains in the west, the Coast Mountains. Hory: 

Skalnaté hory na západě, Pobřežní hory. 

 

D. Lakes: Great Bear Lake, Lake Winnipeg, Lake Superior, L. Huron, L. Erie 

and L. Ontario (between them – Niagara Falls), Great slave Lake.  

Jezera: Velké medvědí jezero, jezero Winnipeg, jezero Horní, L. Huron, L. Erie 

a L. Ontario (mezi nimi - Niagarské vodopády), jezero Velké Otročí jezero. 

 

E. Islands: Queen Elisabeth Islands, Baffin Island. Ostrovy: Ostrovy 
královny Alžběty, Baffinův ostrov.  

 
F. Pacifik Ocean in the West, Arctic Sea in the North and Atlantic Ocean in 

the East. Tichý oceán na západě, Arktické moře na severu a 
Atlantický oceán na východě. 
 

9. FACTS ABOUT NUNAVUT. FAKTA O NUNAVUT. 

NUNAVUT is  a territory in northern Canada that includes the eastern part of 

the original Northwest Territories and most of the islands of the Arctic 

Archipelago. 

NUNAVUT je území v severní Kanadě, které zahrnuje východní část původních 

severozápadních území a většinu ostrovů arktického souostroví. 

 

1. Capital  is IQALUIT. Hlavní město je IQALUIT. 

2. Population 29 700. Populace 29 700 . 

3. Ethnic group living in Nunavut = Inuit people. Etnická skupina žijící v 

Nunavutu = Inuitští lidé . 

4. Entry into federation - 1. April 1999. Vstup do federace - 1. dubna 1999. 



5. Many Inuit people get food by fishing, hunting. Mnoho Inuitských lidí se 

živí rybolovem, lovem.  

6. Zajímavosti z Wikipedie  jen pro zájemce  Pouze přečíst 

Nunavut (z inuktitutského ᓄᓇᕗᑦ) je největší a nejsevernější teritorium Kanady. Má 

rozlohu 2 093 190 km² a něco málo přes 30 000 obyvatel (odhad 2006). Největším a 

hlavním městem je Iqaluit.  

Jméno znamená v inuitštině „Naše zem“ nebo „Naše vlast“. Jde o samosprávné území 

Eskymáků s rozsáhlou autonomií vytvořené 1. dubna 1999 odtržením od 

Severozápadních teritorií. Původní obyvatelé tvoří asi 85 % obyvatelstva, v drtivé 

většině jde o Eskymáky. Něco málo přes 70 % obyvatel deklaruje jako svůj mateřský 

jazyk některý z eskymáckých jazyků (na rozdíl od Indiánů z provincií, kteří dnes 

většinou už mluví anglicky). Dva nejrozšířenější z nich jsou vedle francouzštiny a 

angličtiny úředními jazyky teritoria.  

I přes jeho velkou rozlohu je Nunavut nejméně zalidněné kanadské teritorium a také 

jedno z nejřidčeji zalidněných území na Zemi. Je tomu tak v důsledku jeho polohy, 

většina území se totiž nachází za severním polárním kruhem, a tak je reliéf Nunavutu z 

většiny tvarován ledovcem. Většina půdy je trvale zamrzlá (permafrost), což společně 

s polárním klimatem znemožňuje zemědělství. Těmto extrémním polárním 

podmínkám museli obyvatelé Nunavutu přizpůsobit svůj životní styl. Nezbytnými 

dovednostmi Inuitů jsou tedy lov a rybolov.  

K vytápění a výrobě elektřiny používají obyvatelé teritoria hlavně naftu a fosilní 

paliva, které si nechávají posílat z jižnějších částí Kanady. Vláda ale usiluje o 

využívání obnovitelných zdrojů a toto úsilí je obyvateli silně podporováno.  

Návštěvnost 

Turisté Nunavut nenavštěvují zrovna v hojných počtech, jediným způsobem jak se 

sem dostat je totiž malé letadlo, které sem létá pouze ze 4 kanadských letišť. Do 

Nunavutu nevedou žádné silnice ani železnice. Po území Nunavutu se pak dá dále 

pohybovat buďto za pomocí vlastního auta, zdejších regionálních autobusů nebo v 

zimě také na sněžných skútrech či saních tažených opravdovým psím spřežením. 

 

 

 

 

OPAKOVÁNÍ 

Úkol č. 1. Místo, kde bydlím. Vyplň test, zvol správnou odpověď, co je na 

obrázku. Překlad slov nápis do slovníčku 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Inuktitut%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teritorium
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Iqaluit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Inuit%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eskym%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1999
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severoz%C3%A1padn%C3%AD_teritoria
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_pol%C3%A1rn%C3%AD_kruh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Permafrost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Inuit%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sn%C4%9B%C5%BEn%C3%BD_sk%C3%BAtr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ps%C3%AD_sp%C5%99e%C5%BEen%C3%AD


 

 
 

 

 

 

 
  



Fyzika 7.A 
Téma : Atmosférický tlak, přetlak, podtlak 
 

Atmosférický tlak je působení vzdušného obalu země vlivem 
jejího gravitačního pole. 
Tento tlak se mění s nadmořskou výškou přibližně o 1kPa se 
změnou o každých 100 m. Se stoupající nadmořskou výškou 
klesá. Snižuje se i bod varu. 
Proto byl zaveden tkz. normální atmosférický tlak pn  = 101,3 
kPa. 
Atmosférický tlak se měří v barometrem. K atmosférickému 
tlaku je vztažen tlak nad ním /nazývá se přetlak /     tlak pod ním 
/nazývá se podtlak pu /. Absolutní přetlak pa je hodnota 
odečítaná od absolutní nuly.V instalatérské praxi se nejvíce 
setkáváme s přetlakem převážně v potrubí u tekutin a s pod 
tlakem pří odsávání nebo odvodu spalin. 
 
 
 
 
Torricelliho pokus : důkaz atmosférického tlaku 

 



Atmosférický tlak vzduchu je stejný jako hydrostatický tlak 
rtuťového sloupce v trubici.  
Rtuť zachovává v trubici výšku 76cm. Rtuť má hustotu asi 
13500kg/m

3
.  Stejný tlak by vyvolal cca 10m sloupec vody. 

Zapiš do sešitu:  
Překresli do sešitu obrázek pokusu 
Atmosférický tlak             značka :      pa 
                                         jednotka :     1Pa (Pascal) 
Používané jednotky  :   1Pa( pascal)        = 1 Pa  
                                          kPa ( kilopascal)     = 1000 Pa 
                                          hPa (hektopascal)  = 100 000 Pa 
                                      MPa (megapascal)      = 1 000 000 Pa  
Pro určování počasí je určen základní tlak 1013,25 hPa. 
Převeď na zadané jednotky a zapiš do sešitu: 
1,2M Pa    = …………………..Pa 
75 000 Pa  = …………………kPa 
120 000 000 Pa =………………….MPa 
500 Pa= ……………kPa 
2,7 kPa=…………………Pa 
 
Doporučuji video :  Torriccelliho pokus v praxi 
https://www.youtube.com/watch?v=EyuJ5973Ims 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=EyuJ5973Ims


7  HV  
Téma :      Pěvecké návyky a hlas 

PĚVECKÉ HLASY 

Ženské 
Soprán 
je nejvyšší ze všech lidských hlasů. Nejčastěji je zpíván ženami nebo 
dětmi, v dřívějších dobách také kastráty. Mužský hlas může zpívat 
soprán pouze falzetem. 
- je několik typů sopránů: 

 lyrický soprán – sladký, půvabný hlas  
 dramatický soprán – plný a emotivní hlas 
 koloraturní soprán – lehký hlas, velice pohyblivý zvláště ve 

vysokých polohách 
 subretní soprán – sladký, lehký hlas, používá se zejména v 

komediích nebo operetách 
Mezzosoprán  
-je hlasový obor ležící mezi sopránem a altem. Nejčastěji je zpíván 
ženami a dětmi, v dřívějších dobách i kastráty. Oproti sopránu má 
temnější barvu tónu a níže položený tónový rozsah. 
Především v barokních operách jsou rozšířené tzv. kalhotové role, ve 
kterých mezzosopranistky zpívají role mladých mužů.  
Snad nejznámější mezzosopránovou rolí je Carmen ve stejnojmenné 
Bizetově opeře 
Alt 
- je buď hluboký hlas ženský, nebo chlapecký, hluboký alt nazýváme 
kontraalt. 
- v operách se alt nevyužívá tak často jako soprán nebo mezzosoprán, 
protože má méně výraznou, temnější barvu tónu. U altu jsou rozšířené 
tzv. kalhotové role, kdy altistky zpívají role mladých mužů.  

Mužské 
Tenor 
- je vysoký mužský hlas, vysoký tenor se nazývá kontratenor 
- rozlišuje se několik druhů tenoru: 

 tenor buffo – obratný a pohyblivý hlas, používá se zejména pro 
komické role 

 lyrický tenor – lehký, jemný, lyrický hlas 
 hrdinný tenor – těžký a heroický hlas s výraznými nižšími tóny, 

podobný barytonu 
Baryton 
- je mužský hlas střední polohy mezi tenorem a basem 
- rozlišuje několik druhů barytonu: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sopr%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kastr%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Falzet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koloratura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opereta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sopr%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kastr%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opera
http://cs.wikipedia.org/wiki/Carmen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Georges_Bizet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sopr%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezzosopr%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tenor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kontratenor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Baryton
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tenor


 lyrický baryton – lehký a pohyblivý hlas 
 hrdinný baryton – těžký, mocný hlas s výraznými hlubokými tóny 
 charakterní baryton  

Basbaryton je speciální mezistupeň mezi basem a barytonem, obvykle 
se jedná o světleji zabarvený bas. 
Bas  
- je hluboký mužský hlas  

- je užívaný jak v pěveckých sborech, tak sólově v opeře, kde basisté obvykle 
zpívali starší muže či záporné postavy. 
Někteří basisté dokážou speciální technikou zazpívat i tóny až o oktávu nižší, 
než je běžný basový rozsah - této techniky využívají zejména ruské sbory,  říká 
se mu  profondní . 
 -rozlišuje  se několik druhů basu: 

 charakterní bas  
 seriózní bas  
 bas buffo – obratný hlas, používá se pro komické role 

 

 
HUDEBNÍ UKÁZKY: 
ukázka 3 tenorů (PAVAROTTI, DOMINGO, CARRERAS) 
http://www.youtube.com/watch?v=Zk-xTNE5xXc  

 
 
Zapiš do sešitu :  
 

Druhy hlasů: 

Ženské:                                                                   Mužské 

Soprán                       =                                              Tenor 
Mezzosoprán           =                                               Baryton 
Alt                               =                                              Bas 
 
Soprán 
je nejvyšší ze všech lidských hlasů. 
Mezzosoprán  
-je hlasový obor ležící mezi sopránem a altem. Nejčastěji je zpíván 
ženami a dětmi, v dřívějších dobách i kastráty.   
Alt 
- je buď hluboký hlas ženský, nebo chlapecký, hluboký alt nazýváme 
kontraalt. 
Tenor 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Basbaryton
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opera
http://www.youtube.com/watch?v=Zk-xTNE5xXc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sopr%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sopr%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kastr%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tenor


- je vysoký mužský hlas, vysoký tenor se nazývá kontratenor 
Baryton 
- je mužský hlas střední polohy mezi tenorem a basem 
Bas  
- je hluboký mužský hlas  
 
 
 

 
 
  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kontratenor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Baryton
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tenor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bas


7.A  Pč 

Téma : Údržba textilií-praní 

Symboly a značky ošetřování prádla  

Při dodržování těchto doporučených postupů nedojde k poškození 
textilního výrobku. Jsou tedy důležité při údržbě výrobků jak v 
domácnostech, tak při volbě technologického postupu v případě 
profesionálního praní a čištění.  

  

Symboly praní Symboly bělení 
Symboly 

sušení 
Symboly žehlení 

Symboly 
čištění 

 

 

 

 

 

  

Praní prádla 
Symbol Postup praní prádla 

 

Praní prádla v pračce při maximální teplotě 95°C a při normálním 
mechanickém působení. 
Normální máchání a normální odstřeďování prádla. 

 

Praní prádla v pračce při maximální teplotě 95°C a při omezeném 
mechanickém působení. 
Máchání prádla při klesající teplotě vody (COOL-DOWN - ochlazování) a 
mírném odstřeďování prádla. 

 

Praní prádla v pračce při maximální teplotě 70°C a při normálním 
mechanickém působení. 
Normální máchání a normální odstřeďování prádla. 

 

Praní prádla v pračce při maximální teplotě 60°C a při normálním 
mechanickém působení. 
Normální máchání a normální odstřeďování prádla. 

 

Praní prádla v pračce při maximální teplotě 60°C a při omezeném 
mechanickém působení. 
Máchání prádla při klesající teplotě vody (COOL-DOWN - ochlazování) a 
mírném odstřeďování prádla. 

 

Praní prádla v pračce při maximální teplotě 50°C a při normálním 
mechanickém působení. 
Normální máchání a normální odstřeďování prádla. 



 

Praní prádla v pračce při maximální teplotě 50°C a při omezeném 
mechanickém působení. 
Máchání prádla při klesající teplotě vody (COOL-DOWN - ochlazování) a 
mírném odstřeďování prádla. 

 

Praní prádla v pračce při maximální teplotě 40°C a při normálním 
mechanickém působení. 
Normální máchání a normální odstřeďování prádla. 

 

Praní prádla v pračce při maximální teplotě 40°C a při omezeném 
mechanickém působení. 
Máchání prádla při klesající teplotě vody (COOL-DOWN - ochlazování) a 
mírném odstřeďování prádla. 

 

Praní prádla v pračce při maximální teplotě 40°C a při značně omezeném 
mechanickém působení. 
Mírné máchání a mírné odstřeďování prádla. Prádlo nesmí se ždímat ručně. 

 

Praní prádla v pračce při maximální teplotě 30°C a při normálním 
mechanickém působení. 
Normální máchání a normální odstřeďování prádla. 

 

Praní prádla v pračce při maximální teplotě 30°C a při omezeném 
mechanickém působení. 
Máchání prádla při klesající teplotě vody (COOL-DOWN - ochlazování) a 
mírném odstřeďování prádla. 

 

Praní prádla v pračce při maximální teplotě 30°C a při značně omezeném 
mechanickém působení. 
Mírné máchání a mírné odstřeďování prádla. Prádlo nesmí se ždímat ručně. 

 

Ruční praní prádla při maximální teplotě 40°C. Prádlo se nesmí prát v pračce. 
Opatrná manipulace. 

 

Prádlo se nesmí prát. 
Doporučená opatrná manipulace v mokrém stavu. 

  

Úkol : 
Vezmi svou nejoblíbenější mikinu, najdi na štítku( bíly štítek na 
límci mikiny) symbol pro praní a podle symbolů v tabulce urči, 
jak můžeš mikinu prát a na jakou teplotu . 
 
 

 
 


