
VII. tř., 4. - 8. 5. 2020 

Zeměpis VII. tř., 4. - 8. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení úkolů z minula. 

 

2) Nové učivo 

Hospodářství Austrálie, s. 50, přečíst a splnit úkoly 

 



 

Výchova k občanství VII. tř., 4. - 8. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

Výsledky testů 

Jak se znáš? 

 

Procvič si paměť. 

18-13 obrázků správně - výborná paměť 

12-9 obrázků správně  - dobrá paměť 

méně než 9 obrázků - málo trénovaná paměť 

Nové učivo 

Adaptace na životní změny 

 

 

 



 

 

Zapřemýšlej a zkus si napsat, jak jsi se, od narození změnil po stránce biologické, psychické 

a sociální. Pamatuješ si na nejvýznamnější změny? 

 

Úkoly pro 7. ročník dějepis na 4.-7. 5. 2020 
vyučující Mgr. Hynek Vojtasík 
opakování a procvičování učiva: Husitské války 
1) Proč Václav IV. dosadil na radnici v Praze nové radní? 
2) Co noví konšelé udělali? 
3) Co na oplátku provedli Husité konšelům? Kdo je vedl? 
4) Jak se tomuto činu říká? 
5) Co se stalo s Králem Václavem IV.? 
6) Proč vládl v Čechách po smrti Václava jeho bratr Zikmund? 
7) Kde ho Husité porazili? 
8) Ve které bitvě byli Husité poraženi? 

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 
správné odpovědi na minulé otázky: 
1) Která zbraň v době husitských válek byla hlavní střelnou zbraní a proč? Pokus se ji zjednodušeně nakreslit. 
Kuše. Bezkontaktní zbraň. Daleký dostřel. Dala se rychle rozebrat a složit. Jednoduchá obsluha. 
2) Tyto zbraně se „vyráběly předěláním a úpravou“ zemědělského nářadí, s kterým uměli prostí lidé zacházet. 
Časem se samozřejmě zdokonalovaly. 
3) Z čeho se skládala takzvaná „vozová hradba“? 
Vozová hradba se skládala s upravených a „obrněných“ zemědělských povozů = žebřiňáků, sestavených do různých obranných 
seskupení, 
Husité na nich pak chráněni, bojovali. 

 

Matematika VII. tř. 4.5. – 7.5.2020                                                       Rupec S. 

Obsah trojúhelníku 



 

 

 

 

   

  

Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 1b, c, 4 a, b 

 

Řešení: 

1a)   S = 
       

  
  

     S = 
      

  
 

     S = 12 m² 



 

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

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

pokus se ji opravit. 

1a    o = 52 m     b   o = 3,6 km     c   o = 26 m     d   o = 12 m 

2b    |OP| = 33 m 

5b   S = 32 cm²     c   S = 35 cm²     d   S = 12 cm²      

6a   S = 8 m²     b   S = 1,5 m²           

 

JČ pro 7.třídu  4.- 7.5.2020 

Mgr.Matylda Richterová 

1. Správné řešení úkolu z minulého týdne : 

2) Měl jsi doplnit koncovky i/y v minulém čase : 

     tyto komedie vznikly 

     motivy se opakovaly 

     poddaní to postavili 

     ženy se nevyskytovaly 

     zákazy se porušovaly 

     okolnosti se prozradily 

     královny se brzo vdávaly 

     panovníci vládli 

     hrady byly postaveny 

     písně se zpívaly 

     filmy se promítaly 

     děti se smály 

     mláďata si hrála 

Pokud jsi udělal víc než 4 chyby, opiš si to do sešitu CELÉ ZNOVU ! 

 

2. V učivu z minulého týdne jsi měl úkol (na procvičení paměti v předmětu Výchova k občanství) zapamatovat si 

co nejvíc z 18 obrázků. 

Připomeneme si známý „fígl“ pro procvičování paměti, a to VYTVOŘIT si k obrázkům PŘÍBĚH ! 

Např.: 

Jednou jsem byl s dvěma kamarády o víkendu pod stanem. Postavili jsme ho v kempu pod vysokým 

stromem, ale kousek dál už rostly tulipány. Měli jsme s sebou košík, kde byly rohlíky, jablka, sluneční brýle, i 

kniha a tužka tam byly. Nezapomněli jsme ani na svíčku a sirky. A samozřejmě fotbalový míč, ať můžeme 

trénovat. Jen mobil jsem si já osel zapomněl doma ! 

Kolik slov z obrázků jsi napočítal ? 

A kolik jich chybí ? 

Dal by se text s chybějícími slovy doplnit ? 

Možné řešení si ukážeme příště. 

mailto:uc.rupec.s@seznam.cz


Ty se pokus o vlastní příběh se slovy z obrázků nebo si do sešitu OPIŠ ten můj.. 

 

3. A trochu gramatiky (mluvnice) na závěr : 

Urči mluvnické kategorie ( rod, číslo, pád a vzor) těchto podstatných jmen (z textu) : 

pod stanem 

v kempu 

tulipány 

brýle 

na svíčku 

 

4. V celém textu podtrhni vlnovkou SLOVESA ! 

Správná řešení příště.. 

 

 

Pokyny k práci do předmětu informatika:7. třída 

David Otipka: 

Kdy: od 4. 5. – 7. 5. 2020 

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

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

 

 

 

Fyzika VII. tř., 4. - 8. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení minulých úkolů 

mailto:ibsenova.otipka@seznam.cz


 

2) Nové učivo,  

Odraz světla na rovinném zrcadle, učebnice str. 107 

Přečti si text a potom si nakresli obrázek, který je vlevo dole, řádně si jej popiš a vedle si 

napiš význam kolmice dopadu, rovina dopadu, úhel dopadu, úhel odrazu, dopadající 

paprsek a odražený paprsek. 

Potom vyřeš následující úlohy: 

 

Uvědom si, že úhel mezi dopadajícím a odraženým paprskem =  + / 



 

Postupuj podle obrázku, který jsi si překresloval. Za 1) musíš nakreslit kolmici dopadu. 

 

 

 

Etická výchova VII. tř., 4. - 8. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Z minula: Fair trade = spravedlivý (férový) obchod 

2) Nové učivo 

Ochrana přírody a životního prostředí 



 

 

Napiš si do sešitu příklad negativního a pozitivního působení člověka na přírodu. Využij 

vlastní zkušenosti, nebo i filmy které jsi viděl. 

 

Pokyny k práci v Anglickém jazyce 7. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 4.5. 2020 do 7. 5. 2020  

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

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

I. Řešení z minulé hodiny.  
 

II B) Cvičení: 

a) Přepiš tyto věty i s překladem.ŘEŠENÍ 

mailto:ibsenova.otipka@seznam.cz


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

  Ano, hrál.   Yes, i did. 

Řidil jsi včera to auto?   Did you drive the car yesterday? 

Ne, neřidil jsem.    No, I didn´t. 

  

Vyzkoušela sis včera ty šaty?  Did you try the dress yesterday? 

Ano, vyzkoušela.    Yes, i did. 

 

Přepiš tyto věty i s překladem: ŘEŠENÍ 

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

 

Včera jsem se nedíval na televizi. I didn´t watch TV yesterday. 

Ona včera nešla do kina.  She didn´t go to cinema. 

My jsme si včera nekoupily to auto. We didn´t buy the car yesterday. 

Oni včera nečetli tu knihu.  They didn´t read the book yesterday. 

On minulý rok nežil v Praze.  He didn´t live in Prague last year. 

 

Dejte tyto věty do správného pořadí a přepište do sešitu: ŘEŠENÍ 

Vzor: Played I basketball yesterday I played basketball yesterday 

last week bought a new car you.  You bought a new car last week. 

drank she tea yesterday.   She drank tea yesterday. 

cinema he went to yesterday.  He went to cinema yesterday. 

helped my mother I.   I helped my mother. 

read they the book last week.  They read the book last week. 

 

II a) Výklad :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?). Začíná vždy When, What, Where… 

Následuje pořadí vět jako v otázce uzavřené.  

 

   Pomocné sloveso did  osoba sloveso ostatní 

When   did    you  buy   the car? 

(Kdy      jsi ty koupil   to auto?) 
 

Poznámka: Nezapomínáme, že v otázce minulého času je sloveso vždy v infinitivu. Sloveso v 

infinitivu se používá v přítomném čase. 

 Například :  I bought the car yesterday. (Koupil jsem včera to auto.) ale 

   What did you buy yesterday? (Co jsi včera koupil?) 

Bought (Minulý tvar slovesa buy.)  

II b) Cvičení: Přelož tato slova a přepište i s překladem do sešitu 

When:___________  



Where:__________ 

What:____________ 

Who:____________ 

Why:___________ 

II c) Cvičení: Doplňte správně tabulku. Do sešitu přepište správné řešení pod číslem ve 

volné buňce např. (1) lived,… 

sloveso Minulý čas česky 

live (1) Žít/bydlet 

play (2) hrát 

try tried (3) 

drive (4) řídit 

watch (5) Sledovat, dívat se 

 helped pomoci 

buy bought (6) 

drink drank (7) 

write (8) psát 

(9) went Jít/jet 

read (10) číst 

  

II d) Cvičení: Přeložte tyto věty a přepište je i s překladem do sešitu. 

Kdy jsi bydlel v Praze?  _____________________________ 

Kde on včera hrál fotbal?  _____________________________ 

Proč ona včera řídila to auto? ______________________________ 

Co jsi včera hrál?   _____________________________ 

Kdy oni napsali ten dopis?  ______________________________ 

 

7. třída (učivo na týden: 4.5. – 7.5.) 

Vyučující: Mgr. Kaločová Barbora 

Email: KalocovaB@seznam.cz  

Facebook: Barča Kaločová 

1. OPAKOVÁNÍ (pokus se vypracovat vše do 

sešitu) 

Zopakujeme si dřívější učivo, uvidíme, jak dobře 
si jej pamatujete  
 

1. Škrtni pojmy, které se netýkají plazů: 
 

SVLÉKÁNÍ POKOŽKY – PLOUTEV – JEDOVÉ ŽLÁZY – KRUNÝŘ – PEŘÍ – VAJÍČKO – ŽÁBRY – ŠUPINY – PLÍCE 
– DRÁPY – STÁLÁ TĚLESNÁ TEPLOTA – PROMĚNLIVÁ TĚLESNÁ TEPLOTA – ŽÁBRY – PULEC – HNÍZDO – 
PLOVACÍ BLÁNY 
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2. Na jaké dva řády dělíme třídu obojživelníků a uveď, ke každému dva příklady: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

  
 

3. Doplň do textu chybějící pojmy: 
 

ZMIJE OBECNÁ – na hřbetě má …………………..pruh. V dutině ústní má kromě drobných zubů i dva
 ....................................................................... zuby. 
Na jaře se sluní na ............................................ stráních. 

 
 

4. Popiš první pomoc při uštknutí zmijí obecnou: 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

5. Pojmenuj zobrazené živočichy: 
 

 

…………………………………………….. …………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

……………………………………………… …………………………………………… 

 

………………………………………… 

 



 

 
………………………………………………. …………………………………………… 

 

 

 

……………………………………………… …………………………………………… 
 

2. SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 

1. Škrtni pojmy, které se netýkají plazů: 
 
SVLÉKÁNÍ POKOŽKY – PLOUTEV – JEDOVÉ ŽLÁZY – KRUNÝŘ – PEŘÍ – VAJÍČKO – ŽÁBRY – ŠUPINY – PLÍCE – 
DRÁPY – STÁLÁ TĚLESNÁ TEPLOTA – PROMĚNLIVÁ TĚLESNÁ TEPLOTA – ŽÁBRY – PULEC – HNÍZDO – 
PLOVACÍ BLÁNY 

 
 

2. Na jaké dva řády dělíme třídu obojživelníků a uveď, ke každému dva  příklady:  
 

MLOCI – ČOLEK OBECNÝ, MLOK SKVRNITÝ 

ŽÁBY – SKOKAN HNĚDÝ, ROPUCHA OBECNÁ 

 
 

3. Doplň do textu chybějící pojmy: 
 
ZMIJE OBECNÁ – na hřbetě má KLIKATÝ pruh. V dutině ústní má kromě drobných zubů i      dva JEDOVÉ 



zuby. 
Na jaře se sluní na VYHŘÁTÝCH stráních. 

 
 

4. Popiš první pomoc při uštknutí zmijí obecnou: 
ZACHOVAT KLID, PŘIVOLAT LÉKAŘSKOU POMOC, NIKDY NEVYSÁVAT RÁNU ÚSTY 

 
 

5. Pojmenuj zobrazené živočichy:  
 

ČOLEK OBECNÝ, UŽOVKA OBOJKOVÁ, SKOKAN HNĚDÝ, MLOK SKVRNITÝ, ZMIJE OBECNÁ, JEŠTĚRKA OBECNÁ, 

ROPUCHA OBECNÁ, ROSNIČKA ZELENÁ 

 

 

 


