
Informace  pro vycházející 

Zápisový lístek může být odevzdán až v době, kdy zná uchazeč výsledky z obou 

škol (oborů), nejpozději do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých 

uchazečů na maturitní obory. 

Pokud se hlásí uchazeč jen na učební obory, může odevzdat zápisový lístek 

již nyní. 
 

Vážení rodiče,  pokud víte, že vaše dítě bylo přijato,  

přijďte si do školy pro ZÁPISOVÝ LÍSTEK!!! 

Tento zápisový lístek vám předám jen oproti podpisu zákonnému zástupci. 

Přijďte:  27.4 nebo 28.4. a pak až od 4.5. (vždy od 7,00 do 13,00) 

 
OU Hlučín – má již vyvěšené výsledky. Ti, co si podali přihlášku, budou ještě obesláni 

dopisem, ve kterém budou další  informace. Čtěte je pozorně!!! 

Pokud někteří z vás  ještě do Hlučína přihlášku nedonesli, udělejte tak IHNED, protože 

v současné době vedení školy rozesílá dopisy s důležitými informacemi pro přijaté. Pokud do 

konce června nebude zřejmé, že vaše dítě bylo přijato, končí povinnou školní docházku na ZŠ 

k 30.6.2020 a od 1.7.2020 jej musíte zapsat na úřad práce. Informace, že máte čas se 

rozmyslet do konce srpna, jsou mylné!!!! 

SŠ U Studia – výsledky jsou vyvěšeny na jejich webových stránkách 

SŠ Krakovská – výsledky jsou vyvěšeny na jejich webových stránkách  

SŠ Zd.Matějčka  – výsledky jsou vyvěšeny na jejich webových stránkách 

SŠ Moravská  – výsledky jsou vyvěšeny na jejich webových stránkách 

SŠ Příčná – výsledky jsou vyvěšeny na jejich webových stránkách 

SŠ Na Jízdárně – výsledky budou vyvěšeny na jejich webových stránkách až 27.4.2020 od 

10.hodin 

SŠ Zengrova – bude mít vyvěšené výsledky do 8 dní od vyhlášení termínu přijímacích 

zkoušek pro maturanty. 

SŠ Karasova – bude mít vyvěšené výsledky do 8 dní od vyhlášení termínu přijímacích 

zkoušek pro maturanty. 

  



ČESKÝ JAZYK – 7. ROČNÍK 
(úkoly 27. 4. – 1. 5. 2020) 

 
 

 Tento týden dokončíme slovní druhy, zbývají už nám jen dva, a to částice a 

citoslovce 

 Udělejte si podle předlohy krátký a stručný zápis do sešitu + vypracujte pár 

cvičení 

 Samozřejmě můžete neustále procvičovat pravopis a cokoli jiného z češtiny na 

notoricky známých webech 

 

 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/ 

 

 

Zápis do sešitu a úkoly: 
 
 

 
 
 

 
 
 

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/


 
 
 
 
 

 
  



MATEMATIKA 
 
Dobrý den! Dnes opět začneme správnými výsledky domácího úkolu.  
 

Tentokrát mi přišly výsledky úkolu jen od jednoho z vás! 
Jestli je to pro vás těžké, napište mi, čemu nerozumíte. 
 
Na zopakování si zkuste ještě jednu slovní úlohu na %. Řešení najdete na konci. 
Tričko stálo 720 Kč, pak ho zlevnili o 20%. Kolik byla sleva? A kolik stálo tričko po 
slevě? 
Jako vždy, můžete řešit přes 1% nebo trojčlenkou. V 5. týdnu distanční výuky (před 
14 dny) jste na stránkách školy měli v matematice pro vaši třídu přesný popis, jak 
takovou úlohu řešit oběma způsoby. Podívejte se na to znovu nebo zkuste toto 
video: 
https://www.televizeseznam.cz/video/vyuka-matiky/lekce-matematiky-5-trojclenka-
64049891?dop_ab=331441&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=sjCCFmAYwKs-
202004071209&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-
boxiku&utm_campaign=_var 
 
Dnes už jen několik jednoduchých příkladů: 

 

1) Vypočítej: 
a) 11% ze 4500     

b) 10% z 250 

c) 7% z 500  

d) 50% z 20 

e) 2 % z 1700  

f) 50 % z 80  

g) 99 % z 500  

h) 30 % z 4800  

2) Tady pozor, máte určit celek! 

a) Urči 100 %, když 1 % je 8 

b) Urči 100 %, když 1 % je 12 

c) Urči 100 %, když 1 % je 5,1 

d) Urči 100 %, když 2 % jsou 4 

e) Urči 100 %, když 10 % je 12 

f) Urči 100 %, když 10 % je 80 

g) Urči 100 %, když 25 % jsou 4 

h) Urči 100 %, když 50 % je 150 

 
 

Nápověda pro 1. příklad: můžete počítat klasicky přes 1 %. 
Takže nejdřív napíšu                                                        Pak doplním 11 % 
a) 11% ze 4500 =                                                       a) 11% ze 4500 = 11 · 45 = 
495    
     1 % ze 4500 = 45 
Nápověda pro 2. příklad: 
a) Urči 100 %, když 1 % je 8 
Znám 1 %, tak jen vynásobím 100  
100 % je 100 · 8 = 800 
 
e) Urči 100 %, když 10 % je 12 

1% ze 700 = 7   
1 % z 9 Kč = 0,09 
2% z 800 = 2 · 8 = 16                 
10% z 50 = 10 · 0,5 = 5 
5% z 6 000 = 5 · 60 = 300 

1 ‰ z 6 000 = 6 
1 ‰ z 1 800 = 1,8 
15 ‰ z 1 800 = 15 · 1,8 = 27 
20 ‰ z 200 = 20 · 0,2 = 4 

5 ‰  z 6 000 =  5 · 6 = 30                  

https://www.televizeseznam.cz/video/vyuka-matiky/lekce-matematiky-5-trojclenka-64049891?dop_ab=331441&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=sjCCFmAYwKs-202004071209&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=_var
https://www.televizeseznam.cz/video/vyuka-matiky/lekce-matematiky-5-trojclenka-64049891?dop_ab=331441&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=sjCCFmAYwKs-202004071209&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=_var
https://www.televizeseznam.cz/video/vyuka-matiky/lekce-matematiky-5-trojclenka-64049891?dop_ab=331441&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=sjCCFmAYwKs-202004071209&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=_var
https://www.televizeseznam.cz/video/vyuka-matiky/lekce-matematiky-5-trojclenka-64049891?dop_ab=331441&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=sjCCFmAYwKs-202004071209&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=_var


Nejdřív si musím vypočítat 1 % 
10 % je 12, takže 1% je 12 : 10 = 1,2 
Pak vynásobím 1% stovkou a dostanu 100 %  
100 % je 100 · 1,2 = 120 
Nebo můžu logicky dojít k tomu, že 10 % je jedna desetina, takže stačí těch 12 
vynásobit deseti 
12 · 10 = 120 
 
h) Urči 100 %, když 50 % je 150 
Taky tady můžu nejdřív určit 1% (150 : 50 = 3), vynásobím stovkou 3 · 100 = 300 
Tady je ale lepší logická úvaha, pokud 50% (polovina) je 150,  
celek je 2x tolik, takže 2 · 150 = 300 
 
Napište mi výsledky 1. a 2. příkladu na e-mail zs.chrenkova@seznam.cz 
 
A tady pro kontrolu výsledek slovní úlohy: 
 
  Tričko stálo 740 Kč, pak ho zlevnili o 20%. Kolik byla sleva? A kolik stálo tričko po 
slevě? 

původní cena ….   100 % ….740 Kč 
                                  1 % ….. 740 : 100 = 7,4 
sleva ………………… 20 % ….. 20 · 7,4 = 148        
nová cena …………. 740 – 148 = 592 
Sleva byla 144 Kč, po slevě tričko stálo 592 Kč. 

 
  



Anglický jazyk   VII. tř.    27. 4. -1. 5. 2020                       Andrea Ponechalová a 
Evžen Tarasiuk 
Milí žáci, snad jste všichni OK  Opět jsme pro vás připravili s panem učitelem 
pracovní list. 
Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište svým vyučujícím  
email: evzen.tarasjuk@seznam.cz nebo andrea.ponechalova@seznam.cz  
 
Tento týden budeme opakovat minulý čas prostý. 
Úkoly:  

1. Přepište tabulku do sešitu English 

2. Přečtěte si a doplňte sloveso ve správném tvaru a přepište do sešitu 

English 

3. Přeložte do českého jazyka 

 

 
 

4. Procvičit online-test na opakování minulého času prostého (dopsat 

správné koncovky a určit správné pořadí slov ve větě): 

mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz
mailto:andrea.ponechalova@seznam.cz


https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-tense-regular-verbs-1-
uroven/2543  
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-tense-regular-verbs  

 
PŘEKLAD: 

Minulý týden jsem byla na prázdninách. Včera jsi byl v Londýně. Byl doma v pondělí. 
V pátek oni nebyli nemocní. Nebyli jsme ráno veku. Byla ona včera v televizi? Byla 
jsem tady v 5 hodin. Byli oni před dvěma lety v Anglii? Kde jsi byl v neděli 
odpoledne? Nebyla minulý týden ve škole. Oni byli ve čtvrtek v kině. Byl jsi včera 
v parku? 
  

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-tense-regular-verbs-1-uroven/2543
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-tense-regular-verbs-1-uroven/2543
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-tense-regular-verbs


NĚMECKÝ JAZYK (studijní opora pro 7. ročník od 27. 4. 2020) 

Zdravím sedmičko, 

stále platí, že opakujete již probrané učivo + opory, které jsem vám poslal. Připomínám 

zajímavý tip, jak se učit němčinu ještě snadněji (doporučuji stáhnout do mobilního telefonu 

aplikaci WordBit Němčina, která je zásobárnou slovíček, gramatiky, poslechu a vlastně se 

jedná o „učení zábavou“), ale můžete využít i jiné portály (jejich výčet máte v oporách, 

případně můžete používat  

V předchozím týdnu jste měli opakovat vaše oblíbená slovesa „SEIN“ a „HABEN“, přidali 

jsme novou slovní zásobu – DIE SCHULSACHEN (ŠKOLNÍ POTŘEBY). Tento týden ji 

procvičíme formou pracovního listu. 

Správné řešení předchozího úkolu: 

1. Přeložte do němčiny: 

Jmenuji se… Ich heiße…/Mein Name ist… 

Bydlím v Ostravě. Ich wohne in Ostrau. 

Mám 12 / 13 / 14 let. Ich bin zwölf/dreizehn/vierzehn Jahre alt. 

Moje rodina je velká. Meine Familie ist groß. 

Můj otec se jmenuje… Mein Vater heißt… 

Moje matka se jmenuje… Meine Mutter heißt.. 

Mám jednoho bratra a dvě sestry. Ich habe einen (4. p.) Bruder und zwei Schwester. 

Můj pes se jmenuje Hugo, je malý, hnědý a milý. Mein Hund heißt Hugo, (er) ist klein, braun 

und nett. 

 

2. Přeložte do češtiny: 

Wie heisst dein Vater? Jak se jmenuje tvůj otec? 

Wo wohnt deine Familie? Kde bydlí tvá rodina? 

Wie alt bist du? Jak jsi starý? Kolik je ti let? 

Woher kommt dein Opa? Odkud pochází tvůj děda? 

Heute ist Freitag. Dnes je pátek. 

 

3. Časování slovesa „HABEN“ a „SEIN“ – doplň slovesa v přítomném čase (dle osoby) 

Ich HABE zwei Kinder. HABEN Sie ein neues Auto, Frau Meier? HAT Herr Nowak drei 

Autos? Ihr SEID noch hier? Hier IST noch frei. HAST du eine Schwester, oder einen Bruder? 

Mein Vater HAT fünf Geschwister. Wir HABEN ein Bild. Meine Tante IST Deutschlehrerin. 

Ich HABE eine Katze. HABT ihr Hunger (hlad)? Paul HAT keine Zeit (čas). 

 

DIE SCHULSACHEN (ŠKOLNÍ POTŘEBY) – ARBEITSBLATT (PRACOVNÍ LIST) 

1. Ordne zu und kreuze an. Přiřazuj a označ. (k obrázku do kolečka napiš číslo) 

2. Finde 12 Schulsachen. Najdi 12 školních potřeb.  



 
  



Dějepis pro 7. ročník – učivo od 27. 4. 2020  

 

Téma: Lucemburkové na českém trůně (PL) 

Zdravím sedmáci, 

z minulé hodiny jste měli mít vypracován PL o gotickém slohu, níže nabízím správné řešení 

(pokud nemáte, opravte, případně doplňte). 

Opakování: pokuste se vypracovat následující PL shrnující vaše znalosti z předchozí opory o 

Lucemburcích!    

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

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

BOHUŽEL TO ZATÍM UDĚLALA JEN JEDINNÁ Z VÁS!!! 

 

Úkol č. 1:  

Doplň chybějící slova (na výběr máš ze dvou možností): 

 

1. Typickým znakem pro gotický sloh je  LOMENÝ OBLOUK. 

(půlkruh / lomený oblouk) 

2. Stavitel, který se zasloužil o stavbu katedrály sv. Víta, se jmenuje  PETR PARLÉŘ. 

(Petr Parléř / Pavel Parléř) 

3. V gotickém slohu je postavena katedrála Notre-Dome v PAŘÍŽI (bohužel se 

momentálně rekonstruuje po zničujícím požáru). 

(Paříži / Praze) 

4. Mnoho památek v gotickém slohu vzniklo za vlády  KARLA IV. 

(Přemysla Otakara II. / Karla IV.) 

5. Gotickým znakem je svislá  LINIE. 

(křivka / linie) 

6. Gotickým znakem jsou  ŠTÍHLÉ tvary. 

(štíhlé / plnoštíhlé) 

7. Slovo truhlář pochází od slova TRUHLA. 

(truhlík / truhla) 

 

  

mailto:alespavelka@seznam.cz


Úkol č. 2:  

Spoj, co k sobě patří: 

gotický    Parléř 

lomený     z Arassu 

Petr      sloh 

Matyáš     sv. Víta 

Katedrála    oblouk 

 

Úkol č. 3: 

Doplň tabulku, pro doplnění použij následující termíny: lomený oblouk, žebrová klenba, 

vitráž, portál, fiála, chrlič. 

Hlavní znak gotického slohu LOMENÝ OBLOUK 

Zasklívání oken barevnými skly VITRÁŽ 

Malá zdobná věžička FIÁLA 

Nahrazuje okapovou rouru CHRLIČ 

Zdobený vchod do katedrály PORTÁL 

Gotická stropní konstrukce ŽEBROVÁ KLENBA 

 

LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ (PL) – vypracuj daný pracovní list  

 

1. Doplň text s využitím nápovědy: 

 

Otcem vlasti, Jan Lucemburský, čtyři, Elišku Přemyslovnu, Karlovu, Lucemburský 

(2x), univerzitu, peníze, korunovačních klenotů, Kresčaku, Karlštejn, Karel IV., 

svatováclavská, Nové Město, korunovační klenoty, kamenný, katedrálu sv. Víta, Karlův 

most 

 

Po smrti posledního Přemyslovce se nemohla šlechta dohodnout na dalším panovníkovi. Roku 

1310 se stal českým králem …………………………, který si vzal za ženu přemyslovskou 

princeznu, sestru Václava III. ......................... …………………… . Jan ……………………... 

se vracel do Čech jen tehdy, když potřeboval ……………………. . Jan ……………………... 

padl v bitvě u ……………………… ve Francii v roce 1346. Po Janově smrti nastupuje na 

český trůn jeho syn …………………………… . Za jeho vlády došlo k rozkvětu Prahy, ta 

patřila k největším městům Evropy. Založil novou část Prahy ………………………………… 

Na místo dřevěného Juditina mostu nechal vystavět ………………………, kterému se dnes 

říká …………………………….. . Začal stavět gotickou ……………………………………..  

Vybudoval hrad …………………….., který sloužil jako místo k odpočinku krále a jako místo 

uložení …………………………… a státních písemností. Nechal zhotovit …………………... 



Královská koruna je nazývaná podle patrona české země sv. Václava jako koruna 

………………… . V roce 1348 založil v Praze první ……………….. ve střední Evropě – 

dnešní ………………… univerzitu. Měl …….. manželky. Byl nazván ………………………. 

 

2. Doplňte jméno panovníka podle této charakteristiky. 

 

a) Proradný a lstivý, v Čechách odmítavý vládce. ……………………………………………... 

b) Císař a král, velmi se zasloužil o rozkvět Čech. …………………………………………….. 

c) Vládl v neklidné době husitství, byl to nerozhodný a slabý panovník. 

…………………………………………… 

d) Rytíř, válečník, Čechy nepovažoval za svůj domov, často pobýval v cizině. 

…………………………………………… 

 

  



ZEMĚPIS 7. ROČNÍK 
(úkoly na týden 27. 4. – 1. 5. 2020) 

 
 Pokračujeme v tématu Evropa, minulý týden jsme si rozdělili Evropy na 

jednotlivé části a teď se jim budeme postupně věnovat 

 Jako první si vezmeme střední Evropu, kam patří i Česká republika, tudíž by 

vám mohla být tato část Evropy nejbližší. Věřím, že v některých zemích jste 

byli třeba na výletě nebo na dovolené. 

 Udělejte si stručný přehled státu, které patří do střední Evropy do sešitu. Až se 

vrátíte do školy, povíme si společně nějaké zajímavosti. 

 Na webu umimefakta.cz můžete procvičovat evropské státy, hlavní města, 

vlajky apod. Máte tam nejrůznější hry, pexesa, kvízy – všechno zábavnou 

formou! 

https://www.umimefakta.cz/cviceni-evropa-staty 

https://www.umimefakta.cz/cviceni-evropa-hlavni-mesta 

https://www.umimefakta.cz/cviceni-evropa-staty-vlajky 

 na konci máte správné odpovědi z minulého týdne, na které jste se měli 

pokusit odpovědět 

 

Střední Evropa 

 Uděláme si stručný přehled států střední Evropy 

 Podívejte se na mapku a vypracujte si do sešitu přehlednou tabulku pod ní 

(určitě spoustu věcí víte, všechno je také v této prezentaci o střední Evropě, 

pusťte si ji):  

https://www.youtube.com/watch?v=pw84gNaGpGA&feature=youtu.be 

  

https://www.umimefakta.cz/cviceni-evropa-staty
https://www.umimefakta.cz/cviceni-evropa-hlavni-mesta
https://www.umimefakta.cz/cviceni-evropa-staty-vlajky
https://www.youtube.com/watch?v=pw84gNaGpGA&feature=youtu.be


Přehled států střední Evropy 
 
 Hlavní město Měna Úřední jazyk Počet 

obyvatel 
Vlajka 

Německo     

 
 

Rakousko      

 
Švýcarsko      

 
Polsko     

 
Lichtenštejnsko     

 

 
Slovensko      

 
Maďarsko      

 
 

 
 

  



Správné odpovědi z minulého týdne: 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  



PŘÍRODOPIS 
Dobrý den! Pro ty z vás, kteří neposlali řešení domácího úkolu.  
1) želvy – kareta obrovská, želva žlutohnědá 
2) šupinatí – hadi - kobra indická, zmije obecná 
    šupinatí – ještěři - ještěrka obecná, slepýš křehký  
3) krokodýli - aligátor severoamerický, gaviál indický 
 
Za posledních 6 týdnů výuky jsme se seznámili s obojživelníky a plazy. Dnes si 
zopakujeme základní vědomosti. Zkuste následující věty zapsat do správného 
sloupce tabulky. Zkuste to sami, ale správné řešení najdete na konci textu. 
 

 dospělí žijí na souši ve vlhku, larvy (pulci) ve vodě  

 dýchací soustava - plíce + kůže (dospělí), žábry (pulci) 

 dýchací soustava - plíce  

 srdce rozdělené na 3 části (2 předsíně + 1 komora) 

 u některých srdce rozdělené na 4 části (2 předsíně + 2 komory) 

 samice kladou do hlíny nebo písku vejce s kožovitou nebo vápenitou 

skořápkou 

 samice kladou vajíčka na vodní rostliny nebo do vody 

 

OBOJŽIVELNÍCI PLAZI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Další skupinou, o které si něco povíme, jsou PTÁCI.  
Vše, co je tučně, opište. 

 

 
Všichni ptáci mají na hlavě zobák, 
jeho tvar se liší podle potravy. 
Ptáci mají 4 končetiny – 2 přední jsou 
přeměněné na křídla a 2 nohy. 
Tělo mají pokryté peřím. 
Samice kladou vajíčka.  
 
 

                                                      
 



 
 
 
 
 
Opakování - správné řešení: 
 

OBOJŽIVELNÍCI PLAZI 

 

 dospělí žijí na souši ve vlhku,  

larvy (pulci) ve vodě  

 dýchací soustava - plíce + kůže 

(dospělí), žábry (pulci) 

 srdce rozdělené na 3 části  

(2 předsíně + 1 komora) 

 samice kladou vajíčka na vodní 

rostliny nebo do vody 

 

 

 dýchací soustava - plíce  

 u některých srdce rozdělené na 4 části  

(2 předsíně + 2 komory) 

 samice kladou do hlíny nebo písku vejce 

s kožovitou nebo vápenitou skořápkou 

 

 
  

 
Peří ptáků rozdělujeme na prachové peří a krycí. 
 
1) Prachové – slouží k udržení tělesné teploty 
2) Krycí – kryje prachové peří, může být 
barevné,     
      3 typy: 

 obrysové – chrání trup 

 letky – vyrůstají na křídlech 

 rýdovací – v ocasní části 

 

 

      

Nakreslete  
a popište  
krycí pero  

                                  

 



Vo- 7      úkoly na týden  27.4. – 3.5. 
 
Opět i tento týden se budeme zabývat osobnost člověka. 
Přečti si pozorně text, který charakterizuje dvě osobnosti a 
odpověz na otázky. 
 

 
 

CHARAKTERISTIKA OSOBNOSTI 

 

Jana a Pavel jsou spolužáci, chodí do 7. třídy. Rodiče Jany se rozvedli a Jana 

bydlí s matkou a jejím přítelem. Pavel vyrůstá se svou babičkou, protože jeho 

rodiče zahynuli při autonehodě. Jana je často nemocná, má astma a musí s sebou 

nosit dýchací sprej. Pavel je sportovec, hraje fotbal i za školu, ale ve škole mu to 

moc nejde – na vysvědčení má několik čtyřek. Jana má známky dobré (většinou 

jedničky), ale nejvíce ji baví výtvarná výchova – paní učitelka ji chválí za její 

práce. Jana se ve třídě s nikým moc nebaví, ale když někdo potřebuje pomoci, 

vždy ráda pomůže, sama sice nevymyslí žádnou legraci, ale taky žádnou legraci 

nezkazí, nic ji nevyvede z míry. Pavel se často rozčiluje, ve škole i na hřišti, 

často řekne něco, co ho potom mrzí, ve třídě je vždy středem pozornosti. 

 

Úkol – odpověz na otázky na základě znalosti textu 

 

1. Charakterizuj sociální stránku osobnosti Pavla. 

2. Co je charakteristické pro biologickou stránku Janiny osobnosti? 

3. Jaké má Jana rozumové schopnosti? 

4. K čemu má Pavel vlohy? 



5. Jaké má Jana schopnosti? 

6. Je Pavel flegmatik? 

7. Je Jana cholerik? 

 

Řešení: 

1. Neúplná rodina – vychovává ho babička, rodiče zahynuli při autonehodě. 

2. Jana je často nemocná, má astma a musí s sebou nosit dýchací sprej, dívka, věk –            

(12-13let). 

3. Jana má známky dobré (většinou jedničky) - tedy předpoklad dobrých 

rozumových schopností. 

4.. Pavel je sportovec, hraje fotbal i za školu. 

5. K výtvarné výchově – paní učitelka ji chválí za její práce. 

6. Ne. 

7. Ne. 

 

  



FYZIKA   7.A  
Opakování   Hydrostatický tlak. 
 
Zapamatujte si !! 
Hydrostatický tlak v kapalině (stejně jako tlaková síla F) roste s hloubkou h pod 
hladinou. 

Ve stejné hloubce je větší hydrostatický tlak v kapalině s větší hustotou  . 

   
            

                                   
=
 

 
 
       

 
       

h= výška vodního sloupce   

 (Ró) = hustota kapaliny 
g =     gravitační konstanta  9.81 N/kg 
  
Pro hydrostatický tlak platí vzorec :                    

Jednotka :    1 Pa (pascal) 
 
Převody jednotek  : 
1kPa (kilopascal)      = 1000 Pa 
1MPa( megapascal) = 1 000 000 Pa 
 

1) Jak se značí hydrostatický tlak? ……………………………… 

2) Převeď jednotky tlaku: 

120 Pa = …………… kPa 0,05 kPa = ……………… Pa 

3 900 Pa = ………… kPa 7 MPa = …………… kPa 

6 800 000 Pa = ……… MPa 0,9 MPa = ……………… Pa 

3) Na kterých veličinách závisí hydrostatický tlak a jak? (doplň veličinu a škrtni, co se 

nehodí) 

a. větší ……………………………, větší/ menší hydrostatický tlak 

b. větší ……………………………, větší/ menší hydrostatický tlak 

4) Napiš vzorec pro výpočet hydrostatického tlaku? …………………………………… 

 

 

 

5) V tabulkách nebo na internetu vyhledej hustotu některých kapalin: 

http://www.converter.cz/tabulky/hustota-kapalin.htm 

voda =  

glycerol (glycerin) = 

rtuť = 

http://www.converter.cz/tabulky/hustota-kapalin.htm


ethanol (líh) = 

mořská voda = 

lidská krev  =  

(má přibližně stejnou hodnotu jako mořská voda, pouze o 1 kg/m
3
 víc) 

6) Orlická přehrada je největší z vltavských přehrad, její hráz je 450 m dlouhá a 91 m 

vysoká. Jak velký je hydrostatický tlak vody u dna přehrady, jestliže největší hloubka 

je 74 m? 

 

Zapiš si řešení do sešitu : 

Řešení : 

1) Jak se značí hydrostatický tlak? …ph…………………………… 

2) Převeď jednotky tlaku: 

120 Pa = …0,120  kPa 0,05 kPa = …50 Pa 

3 900 Pa = …3,9 kPa 7 MPa = …7 000 kPa 

6 800 000 Pa = …6,8 MPa 0,9 MPa = …900 000 Pa 

3) Na kterých veličinách závisí hydrostatický tlak a jak? (doplň veličinu a škrtni, co se 

nehodí) 

a. větší ……hloubka…, větší/ menší hydrostatický tlak 

b. větší ……hustota kapaliny, větší/ menší hydrostatický tlak 

4) Napiš vzorec pro výpočet hydrostatického tlaku? …ph = hρg……… 

 

 

5) V tabulkách nebo na internetu vyhledej hustotu některých kapalin: 

http://www.converter.cz/tabulky/hustota-kapalin.htm 

voda =  998 kg/m
3
 = 1 000 kg/m

3 

glycerol (glycerin) = 1 260 kg/m
3 

rtuť = 13 580 kg/m
3 

ethanol (líh) = 789 kg/m
3 

mořská voda = 1 024 kg/m
3 

lidská krev  = 1 025 kg/m
3 

http://www.converter.cz/tabulky/hustota-kapalin.htm


(má přibližně stejnou hodnotu jako mořská voda, pouze o 1 kg/m
3
 víc) 

6) Orlická přehrada je největší z vltavských přehrad, její hráz je 450 m dlouhá a 91 m 

vysoká. Jak velký je hydrostatický tlak vody u dna přehrady, jestliže největší hloubka 

je 74 m? 

zápis:  výpočet: 

hloubka vody: …h = 74 m…………… vzorec: … ph = hρg ………… 

hustota vody: …ρ = 1 000 kg/m
3
……… dosazení: … ph = 74 . 1 000 . 10 

gravitační zrychlení: …g = 10 N/kg…… výsledek: … ph = 740 000 Pa  

U dna nádrže je hydrostatický tlak 740 kPa. ………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
  



ETV 7.A 
Téma :  
Naše třída, vztahy ve škole, chování 

 

1. Napiš název a adresu naší školy:  

 

 
2. Napiš svoje jméno a třídu, do které chodíš: 

 

 
3. Ředitel vaší školy se jmenuje: 

4. Vaše pan učitel třídní se jmenuje: 

5. Napiš jména svých spolužáků:  

 

 
6.  Jméno svého nejlepšího kamaráda _________________________________  

7. Koho pozdravíš:  napiš do sešitu koho pozdravíš ahoj a koho dobrý den. 
AHOJ !    DOBRÝ DEN! 

 
 
 

 



8. Ve vyučování:  zapiš do sešitu co není správné 

9. O přestávce: zapiš do sešitu co je správně 

10. V naší třídě : zapiš do sešitu co opravdu děláte 😊 

 
 
 

http://www.clker.com/clipart-question.html

