
Český jazyk 7. ročník 
(úkoly 6. 4. – 10. 4. 2020) 

 

VELIKONOČNÍ ČESKÝ JAZYK 

 Na youtube si pusťte krátké video na téma Velikonoce, kde najdete základní 

informace o Velikonocích, které již jistě znáte: 

https://www.youtube.com/watch?v=-iiAne2wAnE 

 

 Na webu youtube si pusťte film, ve kterém se můžete seznámit s postavou 

Ježíše (Ježíš – království bez hranic) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fc8bzuXboq8&list=PL_RSwAphtWnNhJ6j

SeQiywG4V3lPTMRY0&index=1 

 

 Do sešitu: 

Doplňte správně i/y ve slovech s velikonočními motivy: 

vel_konočn_  zv_k_, nesm_te, mrač_t, j_nak, Zelen_ čtvrtek, mus_te, om_t se, nebudete 

nemocn_, hospod_ně, mus_,v_chodem, smet_, blech_, na kř_žovatku, v dnešn_ době, j_me, 

pro zdrav_, Velk_ pátek, l_dé se chod_l_ m_t do potoka, chorob_ se v_h_bal_, n_c, nej_me, 

na B_lou sobotu, z ohořel_ch dř_vek, kř_žek, pole b_lo, doma se ukl_zelo a b_l_lo, mazance 

a beránc_ se pekl_, pomlázky se pletl_, Vel_konočn_ ponděl_, za omlazen_, dávaj_, krasl_ce 

 

 Přečtěte si následující text a vypracujte so sešitu úkoly zadané pod ním: 
 

 
VELIKONOCE 

 Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek –oslava zmrtvýchvstání 

Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování. 

Kristovo ukřižování se událo kolem roku 33. Slovanský název svátku Velikonoce se 

vztahuje na „velkou noc“, v níž byl Ježíš vzkříšen. 

 

Velikonoční symboly 

Beránek   

V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle 

křesťanské víry on je beránek obětovaný za spásu světa.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-iiAne2wAnE
https://www.youtube.com/watch?v=Fc8bzuXboq8&list=PL_RSwAphtWnNhJ6jSeQiywG4V3lPTMRY0&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Fc8bzuXboq8&list=PL_RSwAphtWnNhJ6jSeQiywG4V3lPTMRY0&index=1


Kříž 

Je jedním z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti 

ukřižováním. 

 

Vajíčko 

Je symbol nového života, neboť samo zárodek života obsahuje. 

 

Zajíček 

Má zřejmě původ v pohanských rituálech oslavujících příchod jara. Symbolika zajíce 

pochází z tradice oslav pohanské bohyně plodnosti Eostre. Podle legendy bohyně 

Eostre proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti každé 

jaro kladl vejce jako pták. 

 

 

Velikonoční tradice 

 V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí 

ráno muži a chlapci chodí po svých známých a šlehají ženy a dívky pomlázkou 

vyrobenou z vrbového proutí. Podle tradice pronášejí koledy. Ženy dávají mužům 

barevná vajíčka jako symbol díků a prominutí. Pověst praví, že dívky mají být na 

Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly po celý rok zdravé a zachovaly si plodnost.  

Pašijový týden 

Květná neděle 

Modré pondělí 

Šedivé úterý 

Škaredá středa (sazometná, vymetaly se komíny) 

Zelený čtvrtek (jedla se zelená strava, aby byl člověk po celý rok zdravý, naposledy 

se rozezněly zvony a „odlétly do Říma“, chlapci chodili s řehtačkami a klapačkami)-

Velký pátek ( v tento den se měly otevírat hory, které vydávaly své poklady, nesmělo 

se hýbat zemí –rýt, kopat, okopávat, ani prát prádlo, protože by bylo namáčené do 

Kristovy krve 

Bílá sobota 

Velikonoční neděle 

Velikonoční pondělí 



Úkoly k textu (vyhledejte v textu, doplňte a zapište do sešitu): 

1. Velikonoce jsou důležitý křesťanský svátek, je to oslava ___________Ježíše 

Krista. 

2. Podle křesťanské víry k tomu došlo __ den po ukřižování. 

3. Mezi velikonoční symboly patří:_____________, 

_______________,_____________ a ________________. 

4. V Česku je prastarou tradicí _____________ a _________________. 

5. Na Velikonoční pondělí muži a chlapci šlahají ________ a ________,aby byly po 

celý rok ____________. 

6. Podle tradice muži při pomlázce pronášejí ___________________. 

7. Ženy a dívky jim za to dávají _______________________________. 

8. Názvy dnů v pašijovém týdnu: Květná neděle, 

_________________,__________________, 

___________________,____________________________, 

____________________, 

___________________,___________________________, Velikonoční pondělí. 

 
 
  



MATEMATIKA 
Pěkný den vám všem!  
Dneska budeme opět opakovat a procvičovat procenta, ale protože je před 
Velikonocemi, čeká vás jen jedna úloha. 
 
Na začátek, tady jsou doplněné tabulky minulého domácího úkolu: 

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

  1 % 3 2,5 40 0,2 0,175 15,48 0,009 1,04 0,26 0,08 

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

 100 1 10 20 25 50 70 75 100 120 200 

 800 8 80 160 200 400 560 600 800 960 1600 

 120 1,2 12 24 30 60 84 90 120 144 240 

  40 0,4 4 8 10 20 28 30 40 48 80 

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

  0,1 0,001 0,01 0,02 0,025 0,05 0,07 0,075 0,1 0,12 0,2 

Tak jak jste dopadli? Vyšly vám tytéž čísla? 
 

Pokud počítáme s procenty, můžeme se setkat s 3 typy příkladů.  
Dnes zopakujeme ten nejlehčí, kdy znám celek, tedy původní cenu, celkový počet 
lidí na koncertě, hmotnost celého nákladu, …  
A vím, o kolik % se celek (částka nebo počet lidí) změnil (zvětšil nebo zmenšil). 
 
Do sešitu si opište to, co je červeně  
1) Známe celek, známe počet % a máme vypočítat procentovou část.  

Příklad: Dopravní společnost snížila jízdné o 20%. O kolik se snížilo 
jízdné, když původně stálo 80 Kč?  
A) Můžu zapsat       100% …………………………………….80 Kč 

                                                 20 % …………………………………….x Kč 
              A to už umíte  
              Napíšete x se rovná a k tomu dáte číslo vedle x (20) krát číslo nad x (80) a 
vydělíte  
              tím, co zbylo (100), tedy x = 20 krát 80 děleno 100. 
              Píšeme x = 20 · 80 : 100 = 1600 : 100 = 16 
              Odpověď: Jízdné se snížilo o 16 Kč. 
 
 
             B) Anebo můžete počítat přes 1 %. 

Vypočítáte si 1 % z 80 Kč tedy 1 % z 80 = 80 : 100 = 0,8 
 a pak vypočítáte 20 %, tedy 20 % z 80 = 20 · 0,8 = 16 Kč 
Odpověď: Jízdné se snížilo o 16 Kč. 
 



A teď už jen domácí úkol. 
Nemusíte počítat způsoby A) i B).   Vyberte si jen jeden - ten, který vám jde lépe.  
 
DOMÁCÍ ÚKOL 
I) Mobilní telefon Samsung Galaxy A20e stál původně 4 995 Kč, nyní zlevnil o 
20 %. O kolik zlevnil? A kolik teď stojí? (Současnou cenu určíte tak, že vezmete 
původní 4 995 Kč a odečtete od ní slevu, kterou vypočítáte). 
 
II) Dobrovolný velikonoční domácí úkol 
Maruška obarvila na Velikonoce 60 vajíček. Pětina byla žlutých, čtvrtina 
modrých, šestina zelených a dvanáctina červených. Kolik vajíček bude 
fialových? 
 
Domácí úkoly, prosím, odešlete do konce týdne na email zs.chrenkova@seznam.cz 
 

 
  



PŘÍRODOPIS 
Milí sedmáci!  
Je před Velikonocemi, tak bychom se spolu mohli podívat na vajíčka. 
 Jenže nejen slepičí  
 

PARYBY – žralok 
 

 

 

 
Vajíčko žraloka s embryem  
uvnitř. 

 
Embryo žraloka 

RYBY - jeseter

 

 
Jikrám z jesetera říkáme kaviár, 
jsou považované  
za pochoutku. 
 

 

 

OBOJŽIVELNÍCI – skokan 
 

 
 

 
Z vajíček se vylíhnou pulci 

 
 

 

PLAZI – želva kareta 
 

 

 
 
 

 



PLAZI – krokodýl 
 

 

 

 

 

 
 

PLAZI – ještěrka 
 

 

 

 

PLAZI – had 
 

  

 

PTÁCI  - kolibřík 
 

 

 

 

 

PTÁCI  - kos  
 

 
 

 

 

 

 



 

PTÁCI  - pštros 
 

 
 
Na vejcích sedí střídavě samec i 
samice. 
U některých druhů jen samec. 

 

  
Srovnání slepičích  
a pštrosích vajec 
 

 

 
 
mládě pštrosa 
 
 
 
 

PTÁCI  - kur domácí 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tentokrát pouze dobrovolný úkol:  
Od kterých skupin obratlovců tady nemám ani jeden obrázek? 
 
Pište jako vždy na zs.chrenkova@seznam.cz  
 
Krásné Velikonoce! 
  

mailto:zs.chrenkova@seznam.cz


Anglický jazyk   VII. tř.    6.4.-8.4.2020        Andrea 
Ponechalová, Evžen Tarasiuk 
Milí žáci, protože jste toho minulý týden udělali hodně, a já věřím, že se Vám vše 
zdárně vydařilo, tak tento týden si dáme jen opakování  
Ráda bych Vám připomněla a shrnula, co všechno jsme za poslední dobu probrali. 
Vše se týká zemí, kde se mluví anglicky: 
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 
S tímto je pak spojené 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 je Amerika zde jsme se zmínili 
United States of America znáte pod zkratkou USA a jako další byla na řadě 
Canada česky Kanada. 
A abych nezapomněla, také jsme si zopakovali minulý čas prostý Past Simple 
anglicky s tím také spojena nepravidelná slovesa irregular verbs anglicky.  
Platí nadál pravidelné opakování minulého času na stránkách: 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-tense-irregular-verbs 

 
1) Jednoduchý úkol, tady budete muset opět, co nejrychleji přemýšlet na tento úkol si 
dejte 10 minut. Budete pracovat do sešitu English (někteří už víte, že jde o hru, kde 
si budeme trénovat slovní zásobu a hlavně paměť) Zadám Vám slovo a vy na to 
slovo budete psát anglicky, co s tím slovem souvisí. Cílem je mít, co nejvíce slov 
za 10 minut! Moje slovo je:  

English 
Věřím, že si s tímto úkolem snadno poradíte  (Po 10- ti minutách 

spočítejte slova a napište do rámečku počet vašich slov) 
2) Otázky přepíšete a budete odpovídat písemně. Odpovídejte celou větou, pracujete 
stále do sešitu English na další stranu. 
I. How many countries are part of the GB? 
What are countries called? 
How many crosses are on the UK flag? 
What's the name of the flag of the UK? 
What is the highest mountain in the UK? 
Who is the head of the UK? 
What is the capital of the UK? 
You write 10 interesting places in the UK (London). 
 
UK = zkratka Spojeného Království 
GB = Great Britain (Velká británie) 
 
 

  

II. What is the capital of Scotland? 
What is the name of Scottish national 
clothing? 
What is name the most famous lake in 
Scotland? 
Do you know the name of a monster that 
lives in a lake? 
 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-tense-irregular-verbs


Easter- Velikonoce 
Dobře víte, že v každé zemi, se Velikonoce slaví jinak. Já Vám chci ukázat, jak se slaví tyto svátky ve 

Velké Británii. 

Velikonoční vajíčka – Easter Eggs 

Čokoládová velikonoční vajíčka, Easter eggs, máme s Angličany společná.V 

anglických obchodech najdete velikonoční vajíčka ve všech možných velikostech a 

příchutích. Ve většině obchodů je téměř celá jedna ulička věnována velkým čokoládovým 

velikonočním vajíčkům. Typické britské dítko dostane o velikonoční neděli, Easter 
Sunday, právě takové mega čokoládové vejce, plus samozřejmě spoustu dalších 
menších sladkostí. 

Hon na vajíčka – Easter Egg Hunt 

Tradiční součástí anglických velikonočních svátků je hon na vajíčka, Easter egg hunt. Egg 

hunts pořádají školky, školy a různé organizace, ale také rodiny pro své děti a jejich 

kamarády. Hra je jednoduchá: dospěláci po zahradě rozmístí čokoládová vajíčka a děti je 

musí najít. 

Oblíbeným honem na vajíčka je Cadbury Easter Egg Hunt, který se tradičně koná na 

památkách spravovaných britskou památkovou organizací National Trust. Při Cadbury’s egg 

hunt nehledáte přímo čokoládová vajíčka, ale indicie schované většinou v zahradách té či 

které památky. Za pomoci jednotlivých indicií pak musíte vyřešit hádanku. Je to vlastně 

taková jakoby detektivní hra pro děti a když je hezké počasí, je to super výlet pro celou 

rodinu. Na konci odevzdáte své řešení organizátorům a pokud jste hádanku vyřešili správně, 

dostanete velké čokoládové vejce Cadbury. 

Závod kačenek – Easter Duck Race 

Závod kačenek je další anglickou velikonoční tradicí. Nejedná se o závod živých kačenek, jak 

byste se mohli z názvu domnívat, nýbrž o závod kačenek gumových, takových těch žlutých, 

se kterými si někteří z vás při koupání hrají ve vaně  Každý účastník si koupí očíslovanou 

kačku, přičemž se všechny “závodnice” hodí do řeky (většinou z nějakého místního mostu) a 

která doplave do cíle první, vítězí. Majitel vítězky obdrží nějakou cenu a vybrané peníze jdou 

na charitu. 

We wish you a happy Easter holiday  

Your teachers Andrea Ponechalová and Evžen Tarasiuk  

Můžete zasílat vypracované materiály e- mailem na:  

andrea.ponechalova@seznam.cz NEBO evzen.tarasjuk@seznam.cz 

 

  

https://easter.cadbury.co.uk/
mailto:andrea.ponechalova@seznam.cz


NĚMECKÝ JAZYK (studijní opora pro 7. ročník v týdnu od 6. 4. 2020, 1 hodina) 

 

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

poslal. Z minulé opory máte mít vypracován formulář a 2 cvičení (níže máte kontrolu, zda jste 

úkoly vypracovali správně).  

 

Der Formular / Steckbrief 

Vorname (jméno): Hans 

Familienname (příjmení): Baumann 

Adresse (adresa): Zimmler Straße 36 

Straße (ulice): stejná jako adresa (pokud nebydlíte např. přechodně jinde) 

Wohnort (místo bydliště): Berlin 

Land (země): Detschland / Die Bundesrepublik Detschland 

PLZ (PSČ): 12489 

Handynummer (mob. telefon): +49 123456789 

E-Mail_Adresse: hansbaumann@gmail.com 

 

Projekt ICH:  

Hallo, ich heisse Hans Baumann. Ich bin 56 Jahre alt, wohne in Deutschland, in Berlin. 

Ich bin schlank, hübsch und sehr freundlich. Ich habe eine Frau und zwei Kinder. Ich 

arbeite als (der) Lehrer  

 

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   LANGSAM     

 UNSYMPATISCH SYMPATISCH       



 GROß   KLEIN  

 DICK   SCHLANK    

 PRAKTISCH  UNPRAKTISCH     

 GUT   SCHLECHT       

 RICHTIG  FALSCH    

 LAUT   LEISE     

 ALT   JUNG 

 

NOVĚ: 

OSTERN – VELIKONOCE (vytiskni/zapiš do sešitu a nauč se, text budeš umět přečíst a 

přeložit) 

 

1. Slovní zásoba: 

die Ostern – Velikonoce     die Frühlingsfeste – svátky jara 

die Osterfeiertage – velikonoční svátky   die Osterrute - pomlázka 

der Ostersonntag – velikonoční neděle   die Osterbräuche – velikon. zvyky 

der Ostermontag – velikonoční pondělí   der Vollmond - úplněk 

die Osterferien – velikonoční prázdniny   das Symbol – symbol 

das Leben – život      das Ei – vajíčko 

das Osterei – velikonoční vajíčko    der Garten – zahrada 

der Osterhase – velikonoční zajíček    die Blumen – květiny 

blühen – kvést       verstecken – schovat 

suchen – hledat        

Pro zajímavost:  

Osterprozession - velikonoční průvod   Osterkerze - velikonoční svíčka 

Osterlamm - velikonoční beránek    Osterwasser - velikonoční voda 

Osterlachen - velikonoční smích    Gründonnerstag - Zelený čtvrtek 

Karfreitag – Velký pátek     Karsammstag – Bílá sobota 

Eierfärberei - barvení vajíček     Osterhase – velikonoční zajíček 

Osterkuchen – mazanec     Ostergerte – pomlázka 

 

2. Text – Lesen (čtení – k procvičení a upevnění jazyka): 

Ostern Ostern gehört zu den schönsten Zeiten des Jahres. Die Vögel singen und die ersten 

Blumen blühen. Die Osterfeiertage sind Ostersonntag und Ostermontag. Eine besondere Rolle 



spielen die Ostereier. Das Ei ist ein Symbol des Lebens. Ostereier werden im Garten 

versteckt, wo die Kinder sie dann suchen. Kleine Kinder glauben, dass der Osterhase sie im 

Garten versteckt hat. 

 

Překlad: 

Velikonoce 

Velikonoce patří k nejkrásnějším obdobím v roce. Ptáčci zpívají a kvetou první květiny. 

Velikonoční svátky jsou velikonoční neděle a velikonoční pondělí. Zvláštní roli hrají 

velikonoční vajíčka. Vajíčko je symbolem života. Velikonoční vajíčka jsou schována v 

zahradě, kde je děti poté hledají. Malé děti si myslí, že je v zahradě schoval velikonoční 

zajíček. 

 

TIP! Poslechni si velikonoční koledu: https://www.youtube.com/watch?v=YVHhxwhUojQ 

  

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


Dějepis pro 7. ročník – učivo od 6. 4. 2020 (1 hodina) 

Téma: Románský sloh v Evropě a českých zemích (opakování, doplnění informací do PL na 

základě předchozího studia) + Velikonoce – původ a historie 

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

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

 

Románská kultura – pracovní list 
(k řešení PL můžeš využít veškeré dostupné zdroje – zasílané učivo, encyklopedie – kupř. 

wikipedii, internet aj.) 

1. Podtrhni, které znaky nepatří k románskému slohu: 

lomený oblouk, mohutné zdi, fiály, sdružená okna, vysoké stavby, portál, zdobené sloupy 

 

2. Rozděl stavby na církevní a světské: 

rotundy, hrady, měšťanské domy, kláštery, baziliky, kamenné mosty 

 

církevní:     světské:  

 

 

3. Nakresli půdorys (pohled shora): 

rotundy:     baziliky: 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:alespavelka@seznam.cz


4. Vylušti křížovku: 

 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

  

1. rotunda sv. ……………………………… ve Znojmě. 

2. bohatě zdobený vchod 

3. polokruhový výklenek přiléhající k bazilice nebo rotundě 

4. ilustrace v knihách 

5. jazyk románských literárních památek 

6. nástěnné malby 

 

Tajenka: _____________________ 

Kdo to byl? ___________________ 

 

5. Vyjmenuj pět konkrétních románských staveb, dochovaných na našem území: 

 
NOVĚ: Podívej se na krátká videa o Velikonocích. Následně napiš 5 informací, které tě 

zaujaly:  

1. Osud Ježíše Krista I. https://edu.ceskatelevize.cz/osud-jezise-krista-i-

5e44192317fa7870610ed453 

2. Osud Ježíše Krista II. https://edu.ceskatelevize.cz/osud-jezise-krista-ii-

5e44192517fa7870610ed474 

3. Vzkříšení Ježíše Krista: https://edu.ceskatelevize.cz/vzkriseni-jezise-krista-

5e44192317fa7870610ed455 

4. Význam Velikonoc: https://edu.ceskatelevize.cz/vyznam-velikonoc-

5e44192517fa7870610ed470 

Informace: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

https://edu.ceskatelevize.cz/osud-jezise-krista-i-5e44192317fa7870610ed453
https://edu.ceskatelevize.cz/osud-jezise-krista-i-5e44192317fa7870610ed453
https://edu.ceskatelevize.cz/osud-jezise-krista-ii-5e44192517fa7870610ed474
https://edu.ceskatelevize.cz/osud-jezise-krista-ii-5e44192517fa7870610ed474
https://edu.ceskatelevize.cz/vzkriseni-jezise-krista-5e44192317fa7870610ed455
https://edu.ceskatelevize.cz/vzkriseni-jezise-krista-5e44192317fa7870610ed455
https://edu.ceskatelevize.cz/vyznam-velikonoc-5e44192517fa7870610ed470
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ZEMĚPIS 7. ROČNÍK 
(úkoly na týden 6. 4. – 10. 4. 2020) 

 
 

 tento týden si dáme tematicky i v zeměpise na téma Velikonoce 

 vašim úkolem bude zpracovat krátkou prezentaci na téma Velikonoce 

v Evropě 

 můžete v PowerPointu, kdo zvládne, nebo ve Wordu. Kdo nemůže 

elektronicky, zpracuje do sešitu. Jak to komu vyhovuje. 

 Vašim úkolem bude porovnat velikonoční tradice v České republice a dalších 

dvou evropských zemích. 

 

Postup: 

 Podívejte se na politickou mapu Evropy a vyberte si z ní dva státy (zkuste 

vybrat takové dva, které nejsou sousedy a neleží blízko u sebe (např. jeden, 

který leží na jihu Evropy a jeden, který leží na severu Evropy; nebo východ-

západ) 

 Na internetu si najděte informace o tom, jak se v které zemi Velikonoce slaví 

(např. jaké mají zvyky a tradice, co je pro ně typické, co na Velikonoce jedí 

nebo třeba i jak dlouho mají děti o Velikonocích prázdniny, zkrátka všechno 

zajímavé, co se vám podaří zjistit). Můžete vložit i obrázky, videa… 

 Všechny tyto informace zapište a zjistěte i o naší republice (jak slavíme 

Velikonoce my, co jíme, co děláme, jaké máme zvyky apod.) 

 Určitě zjistíte spoustu zajímavých věcí, o kterých jste nevěděli (třeba, že u nás 

tradiční šlehání holek jinde v Evropě nenajdete, v každé zemi najdete na 

svátečním stole o Velikonocích jinou dobrotu apod.) 

 

 Kdybyste si nevěděli rady, pište, ptejte se! zkoberska@post.cz 

 Hotovou práci mi pak pošlete na email nebo si uchovejte v sešitě. 

  

mailto:zkoberska@post.cz


                                         Fyzika 7.A 
Téma : Světelné jevy 
Zkontroluj si převody jednotek z minulé hodiny a oprav chyby v sešitě. 

1,2M Pa    =1 200 000 …. Pa 
75 000 Pa   =   75……………  kPa 
120 000 000 Pa = 120….  MPa 
500 Pa= …0,5………     …kPa 
2,7 kPa=   2700   ……Pa 

                                Stín, polostín a plný stín 
Stíny vznikají v důsledku toho, že se světlo šíří přímočaře. 

 
 
 
 
Plný stín a polostín vznikají za překážkou, která je osvětlena více světelnými zdroji. 
Záleží na vzájemné poloze světelných zdrojů a překážky. 

                                  
Polostíny jsou vidět u hráčů fotbalu při umělém osvětlení. V rozích stadionu bývají 
obvykle 4 stožáry s reflektory. Proto má každý fotbalista 4 polostíny.  Když se přiblíží 
k některému ze stožárů, je jeden z polostínů výraznější. 



                               
PŘÍKLADY VYUŽITÍ PŘÍMOČARÉHO ŠÍŘENÍ světla 
V důsledku přímočarého šíření světla vznikají stíny. Stín můžeme využít k měření 
času. V poledne jsou stíny nejkratší, večer a ráno se prodlužují. 
Na tomto principu můžeme vyrobit sluneční hodiny. 

 
- Postavíme kolmo na papír tyčku a pozorujeme, kam dopadá stín 

- Každou celou hodinu pak označujeme na papíru pozici podle stínu a čas 

podle hodinek 

 
 
Zapiš si do sešitu : 

 
 
 



STÍNY vznikají v důsledku toho, že se světlo šíří přímočaře. 
POLOSTÍN je prostor, do kterého proniká světlo pouze z části zdroje . Je tam šero. 
PLNÝ STÍN je prostor, kam nedopadá žádné světlo, je tam tma. 
 
Odpověz na otázky: 

1. Kde vzniká stín ? 

2. Co je to polostín ? 

3. Co je to plný stín ? 

 
Správné odpovědi : 

1. Stín vzniká za neprůhledným tělesem. 

2. Polostín je prostor , kam dopadá světlo pouze z části zdroje. 

3. Plný stín je prostor kam nedopadá žádné světlo. 

 

Vo –  7       úkoly na týden  6.4. – 12.4. 

Velikonoce – tradice a zvyky 

Pro někoho Velikonoce představují oslavu příchodu jara a probouzení přírody 

(původní pohanské svátky).            

Pro křesťany jsou nejdůležitějšími svátky v roce. Spojují je s ukřižováním Ježíše 

Krista a jeho zmrtvýchvstáním. Jméno Velikonoc je odvozeno od Velké noci (noc, 

kdy vstal Ježíš Kristus z mrtvých). 

 

ÚKOL: 1. Text si pozorně přečti (označen červeně)  a nakresli k textu obrázek, 

který ho bude vystihovat.  

Pletení pomlázky a koledování - chlapci a muži si upletou pomlázkuz vrbových 

proutků, ozdobí ji stuhou a na Velikonoční pondělí vyráží koledovat. Vyšlehají 

dívky a ženy za doprovodu velikonočních koled (mezi nejznámější zřejmě patří 

„Hody, hody“). 

Barvení a zdobení vajíček – (nakresli vajíčko a ozdob ho) 

 

Velikonoční beránek – symbol beránka je velmi starý, pochází již z pohanských 

dob. Význam má i u Židů a křesťanů (Kristus – Beránek Boží). 

 

 



7  HV  
Téma :      Opakování-  Pěvecké návyky a hlas 

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

Ženské 

Soprán je nejvyšší ze všech lidských hlasů.  
- 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 
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. 

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
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
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sopr%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koloratura
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


- 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: 

 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,   
Odpověz na otázky 

1. Který mužský hlas je nejvyšší ? 

2. Který ženský hlas je hluboký ? 

3. Který mužský hlas je hluboký ? 

 
Řešení : 
1. Tenor 

2. Alt 

3. Bas 

 
 
 
 

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
http://cs.wikipedia.org/wiki/Basbaryton
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opera


7.A  Pč 

Téma : Opakování- údržba textilií-praní, symboly. 

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 :   Vyhledej  v tabulce symboly , nakresli a zapiš si do 
sešitu : 

  

 

 
Řešení : 

 Praní prádla v pračce při maximální teplotě 30°C 

 Praní prádla v pračce při maximální teplotě 50°C 

 Praní prádla v pračce při maximální teplotě 95°C 
  



Informace pro vycházející  - čtěte si tuto stránku s rodiči 
Vzkaz pro všechny, 

 kteří v tomto školním roce končí povinnou školní docházku: 

 

Ještě před 11.3. 2020 jsem vám, kteří jste byli ve škole, nalepila lísteček do ŽK 

s otázkou pro rodiče, zda jste podali přihlášku na školy. Další věc byla, aby tam 

rodiče napsali kódy, které vám střední škola přidělí. 

Napište mi tedy znovu na mail zs.novakovajana@seznam.cz 

1) zda jste obě přihlášky na střední školy odevzdali 

2) a zda již máte čísla kódů, pošlete mi je 

 
 

K přihláškám: ne všichni, kteří mi tvrdili, že přihlášku odevzdali tak 

udělali!!!!!!  

Pokud jste tak neučinili, volejte do příslušných škol a domluvte se na 

dalším postupu. Pokud potřebujete poradit, pište na mou výše psanou 

adresu nebo mi volejte na školní telefony (jsou na ŽK dítěte). 

 

Zápisový lístek – je formulář, který musíte odevzdat  na příslušné škole, 

kde jste byli přijati (informace máte na pokynech, které jsem vám předala 

na podzim). Na předání tohoto zápisového lístku se domluvíme až po tom, 

co mi napíšete na mail informaci o odevzdaných přihláškách a kódech.  
Žák bude odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol 
(oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou. 
 

 

Vy, kteří budete dělat přijímací zkoušky : 

1) sledujte stránky těchto škol 

2) znění zákona k přijímacímu řízení na SŠ naleznete na stránkách MŠMT 

zde: 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-
k-nekterym?highlightWords=informace+nov%C3%A9mu+z%C3%A1konu 
  
Tam se podívejte na: Schéma přijímací zkoušky – je to tam hezky rozepsáno, 
co a jak  
 

3) Ve zkratce: přijímací zkoušky ve SŠ pro šk.rok 2020-2021 proběhnou 

nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků. Konkrétní 

termín jejího konání stanoví ministerstvo – viz pokyny na stránkách 

MŠMT. 

 

 

mailto:zs.novakovajana@seznam.cz
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym?highlightWords=informace+nov%C3%A9mu+z%C3%A1konu
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym?highlightWords=informace+nov%C3%A9mu+z%C3%A1konu


Jednotné přijímací zkoušky  

4) Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo 

zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy 

uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak 

zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.  

5) Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? 
Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy 

není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční 

kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak 

musel rozhodovat los.  

6) V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola 

nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím 

režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle 

rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se 

uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených 

ministerstvem.  

7) Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně 

hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení 

přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.  

8) Přijímací zkouška sama o sobě o přijetí nerozhoduje, ale je pouze jednou částí 

přijímacího řízení na střední školu. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího 

řízení uchazečem také podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 

výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, případně dalších skutečností, které 

osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.  

9) Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu 

přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního 

řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si 

úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci 

tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.  
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