
VII. tř. 27. 4. - 1. 5. 2020 

Zeměpis VII. tř. , 27. 4. - 1. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení úkolů z minula. 

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

Po přečtení si udělej tabulku: 

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

1 červená tropické suché pouště a polopouště + savany 

2 okrová subtropické středomořského typu 

3 světl. zelená tropické s pasátovými srážkami subtropické vždyzelené lesy 

4 tmavě zelená tropické s monzunovými srážkami tropické deštné lesy + opadavé 

 

Napiš si australské živočichy, označované jako endemiti: klokani, koaly, pes dingo,ptakopysk 

podivný,ježura australská 

2) Nové učivo 

Obyvatelstvo Austrálie s. 48-49, přečíst a splnit úkoly. 

Na mapce s. 44 najdi města - Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide, Alice Springs, 

Camberra, Hobart. Ke každému dopiš zkratku světové strany (např. S,J,SV, atd), na které 

straně kontinentu leží. 

 



 

Výchova k občanství VII. tř., 27. 4. - 1. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

Dnes jen pro zábavu: 

 

Vyhodnocení ti napíši za týden. 

Další úkol: 



 

 

Vyhodnocení ti napíši za týden. 

 
 
 
Úkoly pro 7. ročník dějepis na 27.4. - 30. 4. 2020 
vyučující Mgr. Hynek Vojtasík 
nové učivo – zapište do sešitu 
Husitské války 
České země, Nové Město pražské – bylo tam hodně přívrženců husitů, proto král 
Václav IV. dosadil na pražskou radnici protihusitské 
konšely = ti zatkli vůdce husitů. Husité pod vedením Jana Želivského vtrhli na 
radnici a vyhodili radní z oken ven = 
první pražská defenestrace = počátek husitských válek. 
Když se o defenestraci dozvěděl Václav IV. - zemřel. Protože nezanechal po sobě 
syna, dědicem českého trůnu se stal jeho bratr 
Zikmund Lucemburský. Toho husité vinili za smrt Jana Husa a proto byl pro ně jako 
král nepřijatelný. 
Husité ho porazili v bitvě na Vítkově. 
Proti husitům bylo vypraveno katolíky celkem 5 křížových výprav. Husité byli 
poraženi až v roce 1434 v bitvě u Lipan a to zradou z 
vlastních řad. 
r. 1436 se stal Zikmund českým králem, ale po 1 roce vlády umírá ve Znojmě. 
Protože ani on nezanechal po sobě mužského dědice = 



vymření Lucemburků po meči!!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=buQZ1k3HjlI Bitva na Vítkově 
https://www.youtube.com/watch?v=bskuqjb1zN8 Bitva u Sudoměře 
https://www.youtube.com/watch?v=dhN938iWloA Bitva u Lipan 
opakování učiva - 
Která zbraň v době husitských válek byla hlavní střelnou zbraní a proč? Pokus se ji 
zjednodušeně nakreslit. 
Nakresli si husitskou halapartnu, sudlici, sekeru, okovaný cep, řemdich, meč, kopí, 
palcát. 
Z čeho se skládala takzvaná „vozová hradba“? 

 

 

 

 

JČ pro 7.třídu  27.4.- 30.4.2020 

Mgr.Matylda Richterová 

 

1. Vrátíme se k úkolům z minulého týdne. Týkaly se textu o Karlu IV. 

Možná řešení zadaných úkolů : 

2) Slova s více významy : jazyk – v těle, u boty, k dorozumívání 

                                             bula/-y – zákon, pečeť, puchýř, pomalejší člověk, sportovní termín 

                                             země- stát, půda, planeta ( to by bylo velké Z !) 

                                             stát- územní útvar, nechodit, být v pozoru 

                                             papír- materiál, doklad, hra 

 

3) Odvozování: král- kralovat, královna, kralevic, královský.. 

                            dědička- dědictví, dědit, dědic, vydědit.. 

                            vzdělaný- vzdělání, nevzdělanec, vzdělávat.. 

                            most- přemostit, mostek, mostní, předmostí.. 

                            dosáhl- sahat, sáhnutí, zasáhnutelný.. 

 

5) Vlastnosti Karla IV. – vzdělaný, odvážný, cílevědomý, pobožný.. 

 

6) Obsah filmu Noc na Karlštějně : 

 

Tato komedie vznikla v r.1974, natočil ji Z.Podskalský na motivy díla J.Vrchlického. Karel IV. dal postavit hrad 

Karlštejn s tím, že se na něm nebudou vyskytovat žádné ženy.                               Tento zákaz však poruší mladá 

dívka Alena, a dokonce i královna a císařovna Eliška. Vše se  však prozradí. Panovník své ženě odpustí, 

protože pochopí, že to udělala z lásky k němu. Zákaz nakonec zruší. Ve filmu je mnoho hezkých písní, které 

jsou známé dodnes. 

 

7) Pokud jsi obsah filmu nenapsal/a – přepiš si tento obsah ( viz.výše) do sešitu ! 



 

2. Nyní budeme procvičovat doplňování koncovek –i/-y/-a  v minulém čase sloves, 

napiš se správnými koncovkami do sešitu nebo na papír : 

 

tyto komedie vznikl-, motivy se opakoval-, poddaní to postavil-, ženy se nevyskytoval-, zákazy se porušoval-, 

okolnosti se prozradil-, královny se brzo vdával-, panovníci vládl-, hrady byl- postaven-, písně se zpíval-, filmy 

se promítal-, děti se smál-, mláďata si hrál-. 

 

Řešení si ukážeme příště ! 

 

3. Popiš krátce ( v 5- 6 větách) svůj obvyklý den ( v současnosti !) .  

 

 

 

                          

                             

7. třída (učivo na týden: 27.4. – 30.4.) 

Vyučující: Mgr. Kaločová Barbora 

Email: KalocovaB@seznam.cz 

Facebook: Barča Kaločová 

1. OPAKOVÁNÍ Z MINULÉHO TÝDNE (pozorně si přečti, zopakuj a řekni o kterých rostlinách je 

řeč??.............................................................. (otázky vypracuj do sešitu) 

- 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 
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Poznáš tyto druhy rostlin? O které rostliny se jedná? (vypracuj do sešitu) 

1.                                                                                  2.  

 

 

 

 

 

 

3.                                                                                   4.  

 

 

 

 

 

 

 

2. OPAKOVÁNÍ Z PŘEDCHOZÍHO UČIVA 

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

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

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

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

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

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

 

3. SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 

1. Jedná se o mechy! 

2. Obrázky: 1. – ploník ztenčený, 2. – bělomech sivý, 3. – měřík tečkovaný, 4. – rašeliník křivolistý 

 

 

 

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


 

 

Matematika VII. tř. 27.4. – 30.4.2020                                                       Rupec S. 

Obvod a obsah rovnoběžníku 

 

 

 

 

Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 1, 2 b, 5 b, c, d, 6 

  



Řešení:                                                             

2a)  o = 2 . ( a + b )                                                               P         20m            O          

       o = 68 m  |NO| =  a = 14m  |OP| =  b = ? m          14m                                14m 

       14 . 2 = 28     68 – 28 = 40     40 : 2 = 20                M             20m          N 

Délka strany OP je 20 m. 

5a) S = a . va  

      S = 6 . 3 = 18 cm²  

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

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

pokus se ji opravit. 

 

 

 

 



 

Fyzika VII. tř., 27. 4. - 1. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení minulých úkolů 

 

Doplněná slova: stín, světla, plný, polostín, částečně

 

Odpověď: Slunce se během dne zdánlivě pohybuje po obloze. Když je Slunce nejvýš (v poledne) tvůj stín bude 

nejkratší, pří východu a západu Slunce bude tvůj stín nejdelší. 

2) Nové učivo 

Zatmění Slunce a Měsíce. 

Učebnice str. 102-103. 

Úkoly: 

 

1) Popiš (na obrázku) vesmírná tělesa. 

2) Na čarách (červených) pomocí šipek urči směr šíření světla. 

3) Urči, na kterém tělese a kde je vytvořen stín. 

4)  Na obrázku je znázorněno zatmění ……………. 



 

1) Popiš (na obrázku) vesmírná tělesa. 

2) Na čarách (červených) pomocí šipek urči směr šíření světla. 

3) Urči, na kterém tělese a kde je vytvořen stín. 

4)  Na obrázku je znázorněno zatmění …………….úplné a …………………… 

 

 

Etická výchova VII. tř., 27. 4. - 1.5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Opakování 

Etika a hodnotový systém 

 

 



2) Nové učivo 

Vztah mezi ekonomikou a etikou 

 

 

 

 

 

 

Fair trade můžeme do češtiny přeložit jako ………………………………………. 

 

Chtěl by jsi žít a pracovat,  v Ugandě nebo v Ghaně? Proč? 



Pokyny k práci v Anglickém jazyce 7. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 27.4. 2020 do 30. 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.  

II a)Tvorba otázky: Přepište věty i s překladem do sešitu.ŘEŠENÍ 

Psal si včera domácí úkol?   Did you do homework yesterday? 

Zpíval Petr minulý týden?  Did Peter sing last week? 

Hrála ona včera basketbal?  Did she play basketball? 

Bydlel on minulý rok v Londýně?  Did he live in London last year? 

Četl jsi včera ten časopis?  Did you read the magazine yesterday? 

Vzali oni včera ty tažky?  Did they take the bag yesterday? 

Koupil si minulý týden nové boty? Did you buy new shoes last week? 

Vyzkoušela si včera ty šaty?  Did she try the dress yesterday? 
 

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

Did you play football yesterday?  Yes, I did. 

Did you buy a new T-shirt last week? No, I didn´t. 

Did she write a letter last week?  No, She didn´t. 

Did he read the magazine yesterday? Yes,He did. 

Did they live in New York last year?  No, They didn´t. 
  

II. Procvičování získaných znalostí: 

a) Slovní zásoba: Opakování matka moudrosti. Opište do sešitu. Žlutě označena jsou 

nepravidelná slovesa. 

sloveso Minulý čas česky 

live lived Žít/bydlet 

play played hrát 

try tried vyzkoušet 

drive drove řídit 

watch watched Sledovat, dívat se 

help helped pomoci 

buy bought koupit 

drink drank pít 

write wrote psát 

go went Jít/jet 

read read číst 

B) Cvičení: 

a) Přepiš tyto věty i s překladem. 

Vzor: Hrál jsi včera fotbal.  Did you play football yesterday. 

  Ano, hrál.   Yes, i did. 

mailto:ibsenova.otipka@seznam.cz


Řidil jsi včera to auto?   ____________________________ 

Ne, neřidil jsem.    ___________________________ 

  

Vyzkoušela sis včera ty šaty  __________________________ 

Ano, vyzkoušela    __________________________ 

 

b) Přepiš tyto věty i s překladem: 

Vzor: Včera jsem nehrál basketbal I didn´tplay basketball yesterday. 

 

Včera jsem se nedíval na televizi. ____________________________ 

Ona včera nešla do kina.  ____________________________ 

My jsme si včera nekoupily to auto. _____________________________ 

Oni včera nečetli tu knihu.  ____________________________ 

On minulý rok nežil v Praze.  ____________________________ 

 

c) Dejte tyto věty do správného pořadí a přepište do sešitu: 

Vzor: Played I basketball yesterday I played basketball yesterday 

last week bought a new car you.  ______________________________ 

drank she tea yesterday.   ______________________________ 

cinema he went to yesterday.  ______________________________ 

helped my mother I.   ______________________________ 

read they the book last week.  ______________________________ 

III. Tvorba tzv. otevřené otázky. 

Otevřená otázka je taková, na kterou nelze odpovědět ano nebo ne (např. Kdy jsi hrál 

fotbal?, Kde jsi koupil to auto? atd.). Začíná: 

When (Kdy) 

Where (Kde) 

What (Co, Jak) 

Who (Kdo) 

Why (Proč) 

Například: When did you buy the car? (Kdy jsi koupil to auto?) 

Příště více rozebereme.  

 

Pokyny k práci do předmětu informatika:7. třída 

David Otipka: 

Kdy: od 27. 4. – 30. 4. 2020 

Zašlete  na můj mail či facebook odpověď na tuto otázku: Co je to software? 



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