
VII. tř. 20. - 24. 4. 2020 

Zeměpis VII. tř. , 20. - 24. 4. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení úkolů z minula. 

Zeměpis VII. tř., 6.-10.4. 2020,  

Učivo: Austrálie, učebnice str. 44-45, přečíst a splnit úkol. 

Vodstvo Austrálie: Austrálie je nejsušším kontinentem, dlouhotrvající sucha občas střídají 

prudké lijáky. Více srážek je ve východních horách, Velkém předělovém pohoří a 

Australských Alpách, kde pramení i řeka Murray a její přítok Darling. Další řeky většinou 

vysychají = občasné toky - creeky. 

Ve vnitrozemí jsou zásoby podzemních vod která je vhodná k napájení dobytka. Zvláštností 

jsou „ artézské studně“. Největší jezero Eyreovo, značně  mění svou rozlohu, podle zásob 

vody v průběhu roku 

2) Nové učivo 

Podnebí Austrálie, str. 46 a Přírodní krajiny, str. 47. 

Po přečtení si udělej tabulku: 

 podnebí Austrálie, s.46………………….     Přírodní krajiny s.47……………………… 

1 červená   
2 okrová   

3 světl. zelená   
4 tmavě zelená   

 

Napiš si australské živočichy,  označované jako endemiti: 

 

Výchova k občanství VII. tř., 20. - 24. 4. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Opakování 

Výchova k občanství VII. tř., 6.-10.4. 2020, učivo: Osobní rozvoj 

Každý to znáte, pořád něco musíte nebo něco chcete. Občas vám vtom někdo pomůže, 

nebo někdo či něco brání. Máte dojem, že většinou pořád jen musíte a na to co chcete, vám 

nezbývá čas.  

Vnitřní pohnutka, která podněcuje jednání člověka, co nás pohání něco dělat je motivace. 

Motivace může být vnitřní (já chci) nebo vnější (někdo chce - já musím). 



Také ji můžeme rozdělit na pozitivní (pochvala, odměna) a negativní (trest, obava). Naše 

motivy vzcházejí z potřeb - autor Abraham Maslow - pyramida potřeb. 

2) Nové učivo 

Osobní rozvoj - životní cíle 

Pokud chceme něco umět, něco se naučit, tak si vědomě a často nevědomě nastavujeme 

určitý cíl, ke kterému chceme dojít. Někdo si vytvoří plán, jak dojít ke svému cíli písemně, 

někdo má svůj plán ve své hlavě. Pokud si cíle (požadavky, přání, touhy) nestanovujeme, 

pak většinou nevíme, co chceme, co bychom chtěli dělat, chybí nám pocit úspěchu, že 

jsme něco splnili - zvládli.  Nastává nuda, pocit zbytečnosti a závislosti na ostatních. 

Každý úspěšný člověk, ať v osobním nebo profesním životě, má své cíle. A také má plán k 

jejich dosažení. Když budete mít cíle, budete mít zároveň mnohem větší kontrolu nad svou 

budoucností. 

Co je vlastně cíl? A co je tvým cílem? 

Cíl je koncový stav. Místo, kam chceš dojít, nebo něco, čeho chceš dosáhnout. Jakýkoliv sen, 
touhu (cíl) lze rozdělit do menších kroků – do jednotlivých cílů. Jednotlivé cíle jsou jako 
patníky u cesty – vymezují nám směr toho, kam a kudy,  chceme dojít. 

Úkol: Napiš si do sešitu cíl pro tento týden, a jak ho postupně budeš plnit, jak poznáš, že jsi 
ho splnil. Potom si napiš určitý cíl do konce školního roku. 

 

 

Úkoly pro 7. ročník dějepis na 20.4. - 24. 4. 2020 
vyučující Mgr. Hynek Vojtasík 

 

                          Husitské zbraně   
V době husitské revoluce byla kuše (samostříl) hlavní ruční střelnou zbraní jak kališnických, tak i 

katolických vojsk. 
 
1) halapartna, 2) kopí, 3) sudlice, 4) sekera, 5) sudlice, 6) šídlo, 7) meč pro 

jednu a půl ruky, 8) okovaný cep, 9) kropáč, 10) řemdih, 11) sudlice ušatá 
 

 

opakování učiva - 

- kdo byli husité a jak se jim taky říkalo? 
Byli to stoupenci myšlenek názorů a kázání Mistra Jana Husa. 

Kališníci. 

- co bylo symbolem husitů ? Proč? 

Kalich. Souviselo to s jejich náboženským přesvědčením = přijímání 

pod obojím způsobem – rovnost lidí před Bohem. 

- kdo byl mistr Jan Hus? Co kritizoval ve svých kázáních? 

Rektor Karlovy univerzity, děkan theologické fakulty, univerzitní mistr, kazatel v Betlémské kapli v Praze, 

výborný řečník, velký kritik poměrů v katolické církvi kritik prodeje odpustků. 
 

 

 

 

 

http://bit.ly/ZlMogw
http://bit.ly/ZlMogw


 

opakování učiva - 

- kdo byli husité a jak se jim taky říkalo? 
Byli to stoupenci myšlenek názorů a kázání Mistra Jana Husa. Kališníci. 

 

- co bylo symbolem husitů ? Proč? 

Kalich. Souviselo to s jejich náboženským přesvědčením = přijímání pod obojím způsobem – rovnost lidí před Bohem. 

 

- vyjmenuj čtyři pražské artikuly 

Svobodné kázání a výklad Bible 

Přijímání pod obojí 

Zákaz světské moci – zabavení církevního majetku 

Obecné trestání smrtelných hříchů nezáleží na tom do jaké společenské vrstvy člověk patří 

 

- kdo byli táborité? 

Radikální husité, r. 1420 založili a opevnili město Tábor (vyhledej na mapě ČR). 

 

- jak vypadal život v Táboře? 

Táborité se vzdávali ve prospěch všech svého soukromého majetku, za tyto prostředky 

 pořizovali potraviny, zbraně, ošacení …..Cvičili se ve zbrani pod vedením vojenských velitelů – hejtmanů. 

 

správné odpovědi na minulé otázky: 

- kdo byl mistr Jan Hus? Co kritizoval ve svých kázáních? 

Rektor Karlovy univerzity, děkan theologické fakulty, univerzitní mistr, kazatel  Betlémské kapliv pražské, výborný řečník, 

velký kritik poměrů v katolické církvi. 

  

- proč byl svolán kostnický koncil a proč byl na něj pozvánJan Hus? 

Hus byl za své kázání proti odpustkům a nezřízenému životu katolických kněží prohlášen za kacíře, byl dán do papežské klatby, a  byl vyhnán z Prahy. 

Kostnický koncil měl vyřešit papežské schizma = 3 papeži na trůně. 

Hus byl pozván, aby svá kázání a štvaní proti církvi odvolal. 

 

- jak mistr Hus dopadl ? Proč tak skončil? 

Byl potupně upálen na hranici 6. července 1415. Byl přesvědčen o své pravdě a byl za ni ochoten i položit život. 

 

- kdo byl Zikmund Lucemburský? 

Král  Svaté říše římské a Uher, bratr Václava Lucemburského – českého krále. Oba byli synové Karla IV. 

 

- jakou roli hrál v průběhu kostnického koncilu Zikmund Lucemburský? 

Zorganizoval v r. 1414 kostnický koncil, vystavil Husovi ochranný glejt na cestu do Kostnice, vymohl Husovi trojí slyšení u 

 koncilu 

 

- proč Hus odmítl své učení odvolat i když věděl, že ho čeká smrt upálením ? 
Věřil že má pravdu a církevní hodnostáři ho nepřesvědčili o opaku. Právě naopak 
 

- proč měl Jan Lucemburský přezdívku „král cizinec“ ? 

Účastnil se mnoha válečných tažení, do Čech, které neměl rád, se vracel jen když potřeboval peníze. Ty pak vybíral z královské pokladny a od šlechty. 

 

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

Padl v bitvě u Kresčaku 

 

- které panovnické tituly získal Karel IV.? 

Markrabě moravský, český král, král Svaté říše římské = císař 

 

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

Povýšil pražské biskupství na arcibiskupství, nechal zhotovit novou královskou korunu, nechal vybudovat Karlštej, Karlovu univerzitu, Karlův most, 

Nové Město pražské, vinohrady, kostely, kláštery – zahájil stavbu katedrály sv. Víta 

 

 

PŘÍRODOPIS (učivo na týden 20.4. – 24.4.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

KONTAKT: KalocovaB@seznam.cz, Facebook: Barča Kaločová 

 

1. OPAKOVÁNÍ (přepiš si otázky do sešitu a pokus se na ně odpovědět) 

a) Co to jsou rostliny? 

mailto:KalocovaB@seznam.cz


b) Jak dělíme říši rostlin (3 základní skupiny)? 

c) Co to jsou pletiva? Uveď příklad nějakého druhu pletiva 

d) Jaký je rozdíl mezi bakterií a virem? 

e) Zkus si vzpomenout, co jsou to řasy? Co důležitého produkují? 

 

2. NOVÉ UČIVO (zapiš si do sešitu)  

ZELENÉ ŘASY – opakování 6. třídy 

- žijí ve sladké i slané vodě, některé žijí na kamenech, na 

povrchu půdy 

- nejstarší a nejjednodušší rostlinné organismy 

- jednobuněčné i mnohobuněčné 

- některé se spojují do kolonií (např. váleč koulivý) 

-význam: produkují velké množství kyslíku, jako součást planktonu slouží jako potrava jiné živočichy 

- zástupci: váleč koulivý, žabí vlas, šroubatka, pláštěnka, zrněnka, zelenivka 

              žabí vlas                                                                                            pláštěnka 

 

  

 

VÝTRSUNÉ ROSTLINY 

Oddělení: mechy, plavuně, 

přesličky, kapradiny 

MECHY 

- výtrusné rostliny 

- tělo tvořeno příchytnými vlákny, lodyžkou s lístky a štětem s tobolkou 

- vytvářejí polštáře, které zadržují vodu 

- chrání půdu před vysycháním a erozí 

stavba těla: překresli si obrázek do sešitu 



rozmnožování: z výtrusů vyklíčí prvoklíček a z něj vyroste mechová rostlinka s pohlavními orgány (samčí a 

samičí), v kapce vody dochází k oplození – splynutí samčí a samičí pohlavní buňky, z oplozené samičí buňky 

vyroste štět s tobolkou, v tobolce zrají výtrusy, ty se po dozrání uvolní a zaklíčí, celý cyklus se opakuje 

Nakresli si obrázek rozmnožování do sešitu:  

 

zástupci: ploník ztenčený, rašeliník křivolistý, bělomech sivý, měřík tečkovaný 

ploník ztenčený                                                          bělomech sivý             

 

 

 

 

 

 

měřík tečkovaný                                                         rašeliník křivolistý 

 

 

 

 

 



 

 

3. SPRÁVNÉ ODPOVĚDI (zkontroluj si odpovědi z úkolu 1) 

a) rostliny jsou organismy, které jsou soběstačné ve výživě – dokáží si sami z neživých látek vyrobit živé 

(anorganické – organické) 

b) říse rostliny se dělí: zelené řasy, výtrusné a semenné rostliny 

c) pletiva jsou rostlinné buňky stejného tvaru a funkce, například krycí pletiva – tvoří rostlinnou pokožku 

d) bakterie je schopná žít samostatně, tvoří spory, vir nedokáže žít samostatně, k životu potřebuje hostitele 

– nebuněčný organismus 

e) zelené řasy jsou nejstarší a nejjednodušší mnohobuněčné i jednobuněčné organismy, produkují kyslík 

 

 

Matematika VII. tř. 20.4. – 24.4.2020                                                       Rupec S. 

Konstrukce rovnoběžníku 

https://www.youtube.com/watch?v=bcmw23b-Xxk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bcmw23b-Xxk


 

 

Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 2a, 3a 

Pokud potřebuješ poradit - uc.rupec.s@seznam.cz 

Zkontroluj si správné výsledky příkladů z minulého týdne, a pokud najdeš chybu, 

pokus se ji opravit. 

3 B a) kosodélník     b) obdélník     c) kosočtverec     d) kosodélník 

4 čtverec: úhlopříčky svírají úhel 90°     kosočtverec: uhlopříčky svírají úhel 90° 

6 a) kosočtverec     b) obdélník     c) čtverec     d) kosodélník 

 

JČ pro 7.třídu  20.- 24.4.2020 

Mgr.Matylda Richterová 

1. Přečti si pozorně tento text a doplň správně velká či malá písmena : 

První –eský král, který se stal také císařem –vaté říše –ímské, byl Karel IV. Syn dědičky 

 -řemyslovců Elišky a –eského krále Jana –ucemburského se narodil v r. 1316. 

Byl pokřtěn jako –áclav a jméno Karel přijal až při -iřmování, což je jedna ze svátostí –írkve. Patřil mezi 

nejvýznamnější panovníky vrcholného –tředověku. Byl velmi vzdělaný, hovořil pěti jazyky a nechal vytvořit –

latou –ulu, která se stala -stavním zákonem. Pro naši –emi toho udělal mnoho, např. založil –niverzitu, 

vystavěl Nové –ěsto –ražské, most přes –ltavu a hrad  



–arlštejn. Díky své obratné sňatkové politice- měl postupně čtyři manželky- dosáhl i územního rozšíření –

eského státu. 

               Správné doplnění textu : 

První český král, který se stal také císařem Svaté říše římské, byl Karel IV. Syn dědičky Přemyslovců Elišky a 

českého krále Jana Lucemburského se narodil v r. 1316. 

Byl pokřtěn jako Václav a jméno Karel přijal až při biřmování, což je jedna ze svátostí církve. Patřil mezi 

nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku. Byl velmi vzdělaný, hovořil pěti jazyky a nechal vytvořit 

Zlatou bulu, která se stala ústavním zákonem. Pro naši zemi toho udělal mnoho, např. založil univerzitu, 

vystavěl Nové Město pražské, most přes Vltavu a hrad Karlštejn. Díky své obratné sňatkové politice- měl 

postupně čtyři manželky- dosáhl i územního rozšíření českého státu. 

 

Pokud jsi udělal 4 chyby a více- celý text si správně opiš do sešitu (nebo na papír) ! 

Zopakuješ si tím i dějepis.. 

 

2. Vzpomínáš si, že v našem jazyce existují slova s více významy ? 

Napiš ( do sešitu nebo na papír) všechny významy těchto slov : 

jazyk, bula nebo buly, země, stát, papír. 

 

3. Opakování- obohacování slovní zásoby ODVOZOVÁNÍM : 

Vytvoř příbuzná slova ( alespoň 3 ) k těmto slovům : 

král, dědička, vzdělaný, most, dosáhl. 

 

4. Pokus si vzpomenout na nejznámější český film o Karlu IV.- Noc na Karlštejně- a napiš krátce 

 ( třeba v 5-i větách ) obsah ( příběh ), který se v něm odehrává ! 

Nebo si film pusť a dívej se i se sourozenci ! 



Znáš náhodou i jiné filmy o tomto panovníkovi ? Můžeš najít přes internet.. 

 

5. Napiš alespoň 3 vlastnosti Karla IV. ! 

 

 

Pokyny k práci do předmětu informatika:7. třída 

David Otipka: 

Kdy: od 20. 4. – 24. 4. 2020 

Drazí žáci, dnes pro vás mám jeden jediný úkol. Zašlete mi na můj mail či facebook zprávu, jak se máte.  

E-mail:  ibsenova.otipka@seznam.cz, Facebook:  ibsenova otipka 

 

 

 

 

Fyzika VII. tř., 20. - 24. 4. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení úkolů z minula 

Fyzika -VII.tř., 6.-10.4. 2020 

Napiš vrstvy atmosféry. s. 85-troposféra,stratosféra,mezosféra,termosféra 

Vysvětli co je přetlak .s. 92-stlačujeme-li plyn v uzavřeném prostoru, roste jeho tlak. 

Přesáhne-li tlak hodnotu atmosférického tlaku = přetlak. 

Co je vakuum? vzduchoprázdno 
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2) Nové učivo 

Stín a polostín str. 100-101, pozorně přečti a potom splň úkoly 



 

 

 

 

Pomůže ti u 4 úkolu obrázek v levém modrém okraji na str. 100? 

 

Etická výchova VII. tř., 20. - 24. 4. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení přecházejících úkolů 

 6.-10.4.2020, učivo: Ekonomické hodnoty, trocha teorie 

Odpovědi: 

morálka - celková představa správného jednání v dané společnosti 

směna - výměna zboží za zboží (mobil za 3 žvýkačky) nebo zboží za peníze (dohoda o ceně) 

nebo prodej za pevně stanovenou cenu  

nemorální jednání - např. při ohrožení ostatních lidí dělat, že se mě to netýká, žít u rodičů 

po ukončení vzdělávání a nepřispívat na domácnost (mama hotel) 

2) Nové učivo 

Rozumné nakládání s penězi. 

Vychází z toho, že si uvědomujete, kolik peněz máte k dispozici a že utrácet za nepodstatné 

věci můžete až po zaplacení povinných (nutných výdajů). 



 

 

 

 



 

Otázky: Máš svůj příjem? 

 Plánuješ si výdaje? 

 Je tvůj rozpočet většinou vyrovnaný nebo deficitní? Pokud je deficitní, jak to řešíš? 

 

Pokyny k práci v Anglickém jazyce 7. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 20.4. 2020 do 24. 4. 2020  

Poznámky: S dotazy ohledně výuky se na mě obracejte na : 

a) E-mail:  ibsenova.otipka@seznam.cz, Facebook:  ibsenova otipka 

 

I. Řešení z minulé hodiny.  

b) cvičení: Pokus se odvodit pravidla při připojování koncovky- ed. 

Pokud končí sloveso na –e (např dance) platí: 

Doplní se za e pouze písmeno d (danced). 

Pokud končí sloveso na –y  a před y je samohláska (např. play) platí: 

 Napíši za –y ed (např. played). 

 Pokud končí sloveso na –y a před y je souhláska (např. study) platí: 

 Zaměním y (změkčím) na i a připojím koncovku ed (např. studied). 

Podívejte se  na sloveso stop. Co se stalo s písmenem p na konci věty? 

Písmeno p se zdvojilo (stopped). 

mailto:ibsenova.otipka@seznam.cz


    

I. 2b) cvičení:řešení z minula 

Vzor: Včera jsem hrál basketbal. I played basketball yesterday. 

Petr minulý rok bydlel v Praze.  Peter lived in Prague last year. 

Hrál jsem včera fotbal.   I played football yesterday. 

Petra včera ve škole tančila.  Peter danced at school yesterday. 

Včera jsme se dívali na televizi. I watched Tv yesterday. 

Vařil jsem včera oběd.  I cooked lunch yesterday. 

Pozor: Hlavní jídlo v Anglii je večeře (dinner).  

 

I. Řešení z minula 4 a)  Všimli jste si, že první věta je v přítomném čase prostém (nechtěně), 

ale využijme toho. 

Hraje on basketbal každý týden? Do you play basketball every week? 

Stejným zpusobem se tvoří otázka v minulém čase prostém ale pozor místo Do píšeme na začátek 

věty Did. 

Bydlela Petra minulý rok v Londýně? Did Petra live in London last year?  

Četl jsi minulý týden tu knihu?  Did you read the book last week?  

Vzal Petr včera  tu knihu?   Did Petr take the book yesterday? 

Koupila ona nové auto minulý rok?  Did she buy a new car last year? 

 

Poznámka: Sloveso se vrací do základního tvaru, tedy do tvaru, který se používá v přítomném čase. 

Např. 

Did you worked? 

Did you work? 

 

a) Opište do sešitu.:Otázka se tvoří u všech osob stejně. Did + sloveso v základním tvaru.  

Did I work? = Pracoval jsem? Did we work? = Pracovali jsme? 

Did you work? = Pracoval jsi? Did you work? = Pracovali jste? 

Did he work? = Pracoval? Did they work? = Pracovali? 

Did she work? = Pracovala?   

Did it work? = Pracovalo? 
 

 

b) Příklad: 

Oznamovací věta kladná: I played football yesterday (Včera jsem hrál fotbal). I bought a new car 

last year.(Koupil jsem nové auto minulý rok.) 

Slovesa ve tvaru minulém played, bought 

Otázka: Did you play football yesterday? (Hrál jsi včera fotbal?)  

 Did you buy a new car last year? (Koupil jsi minulý rok nové auto?) 

Sloveso ve tvaru základním play, buy. 



II. Cvičení  

a)tvorba otázky: Přepište věty i s překladem do sešitu. 

Psal si včera domácí úkol?_____________________________________________ 

Zpíval Petr minulý týden?_______________________________________________ 

Hrála ona včera basketbal?______________________________________________ 

Bydlel on minulý rok v Londýně?_________________________________________ 

Četl jsi včera ten časopis?__________________________________________________ 

Vzali oni včera ty tažky?________________________________________________ 

Koupil si minulý týden nové boty?________________________________________ 

Vyzkoušela si včera ty šaty?______________________________________________ 

 

III. Tvoříme krátkou odpověď. Opište do sešitu. 

I zde budeme vycházet z přítomného času. Pokud používáme v přítomnosti pomocné sloveso do, musí se 

objevit i v krátké odpovědi. V minulosti pak použijeme pomocné did, které se opět musí použít v odpovědi: 

Do you work? Yes, I do. / No, I don't. 

Did you work? Yes, I did. / No, I didn't. 

 

III.a) Vzor: Did she buy a new car last year?(Koupila si minulý rok nové auto) 

Yes, She did,   

No,she didn´t 

III.b) Doplňte krátké odpovědi na tyto otázky. Přepište do sešitu.  

Did you play football yesterday?  Yes,______________  

Did you buy a new T-shirt last week? No,______________ 

Did she write a letter last week?  No,_______________ 

Did he read the magazine terday  Yes,______________  

Did  they live in New York last year  No,_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


