
Informace  pro vycházející 

 

Vážení rodiče, v tomto týdnu od 4.5. do 8.5.2020 si můžete přijít pro zápisový 

lístek opět mezi 7. a 13.hodinou. 

Bez zápisového lístku  střední škola  nakonec vaše dítě  nezapíše, přestože bylo 

přijato. 

Vyzývám opět všechny, kteří do OU Hlučín ještě neodnesli přihlášku, ať tak 

učiní ihned. Nezapomeňte na razítko dětského lékaře.  

 
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 jsou vyvěšeny na jejich webových stránkách 

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. 

 

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. 



ČESKÝ JAZYK 7. ROČNÍK 
(úkoly 4. 5. – 8. 5. 2020) 

 
 tento týden si zkusíme test, nemusíte skoro nic psát, stačí si jen do sešitu poznamenat 

správné odpovědi. Můžete mi pak odpovědi vyfotit a poslat nebo rovnou poslat správné 

odpovědi do mailu. Dostanete známku! 

 Níže máte test v psané podobě. Kdo chce a zvládne, může, si test udělat přímo online na 

tomto odkaze: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2viXE8VAWE4q-

xcBpic_4dA1yBe_kwr6fTIWtYpUqtKyPTA/formResponse 

Na konci vám to test samo vyhodnotí (nemusíte zadávat email, přeskočte tento krok) Můžete mi 

vyhodnocení vyfotit a poslat emailem, kolika jste dosáhli bodů. Opět na známku. 

 Je to test zaměřený na tvarosloví (uplatníte naposledy procvičované učivo – slovní 

druhy). 

 

Test: 

1) Ve které z následujících vět je číslovka řadová?  

a) Kdo šetří, má za tři. 

b) Má obě ruce levé. 

c) První vyhrání z kapsy vyhání. 

d) Pro jedno kvítí slunce nesvítí. 

 

2) Které druhy zájmen najdeš v ukázce? » Sním, či bdím? Je to sen? Totéž ráno, tentýž den? 

Ale to už jinde jsme – je to jiná vesnice. « (A. Rou: Mrazík)  

a) osobní a ukazovací 

b) pouze osobní 

c) ukazovací a vztažná 

d) pouze ukazovací 

 

3) Který tvar slovesa odpovídá uvedeným mluvnickým kategoriím? » 1. osoba čísla 

jednotného, způsob oznamovací, vid nedokonavý «  

a) přistávám 

b) přistanu 

c) přistáváme 

d) přistaň 

 

4) Ve kterém pádě a čísle je přídavné jméno v následující větě? » Zpěvaví ptáci nás denně 

obveselují. «  

a) 1. pád čísla jednotného 

b) 1. pád čísla množného 

c) 4. pád čísla množného 

d) 4. pád čísla jednotného 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2viXE8VAWE4q-xcBpic_4dA1yBe_kwr6fTIWtYpUqtKyPTA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2viXE8VAWE4q-xcBpic_4dA1yBe_kwr6fTIWtYpUqtKyPTA/formResponse


5) Kterou řadou koncovek doplníš podstatná jména v následujících větách? » Poštovní holub_ 

nosí vzkaz_. Zařadíš krokodýl_ mezi plaz_? «  

a) y – y – y – y 

b) y – y – i – y 

c) i – y – i – y 

d) i – y – y – y 

 

6) Na kterém řádku je přídavné jméno patřící ke vzoru otcův?  

a) Matějovy knihy 

b) učitelčiny příkazy 

c) babiččiny buchty 

d) dubová ratolest 

 

7) Který zápis číslice „913.“ je správný?  

a) devíti stý třináctý 

b) devítistý třináctý 

c) devětstý třináctý 

d) devět set třináct 

 

8) Které z následujících tvrzení není pravdivé?  

a) Pán, muž a soudce jsou vzory pro rod mužský životný. 

b) V češtině máme 4 základní vzory pro rod mužský neživotný. 

c) V češtině máme 4 základní vzory pro rod ženský. 

d) V češtině máme 4 základní vzory pro rod střední. 

 

9) Které z uvedených sloves nemůže tvořit trpný rod?  

a) trhat 

b) jít 

c) promítat 

d) shrabat 

 

10) Který druh číslovky je v následující větě? » Říkala jsem ti to nejméně stokrát! «  

a) násobná 

b) řadová 

c) druhová 

d) základní 

 

11) Ve které větě je chyba v koncovce podstatného jména?  

a) Mechanikovi se nelíbil zvuk motoru. 

b) Ráno půjdu k doktorovi. 

c) O Petrovi jsem dlouho neslyšel. 

d) O kolegách mluvil vždy s úctou. 

 

12) Který tvar zájmena „on“ není ve 2. pádě?  

a) ním 

b) něho 

c) něj 

d) jeho 

 

13) Kterou řadou písmen doplníš následující větu, aby byla pravopisně správně? » Na třpytiv_ 

šperk z ryz_ho zlata jsem dostal nachov_ sametov_ obal. «  

a) í – i – í – ý 



b) ý – í – ý – ý 

c) y – ý – í – í 

d) í – í – ý – í 

 

14) Ve které větě není žádné zájmeno v chybném tvaru?  

a) Neviděl jsi mojí sestru? 

b) Měla sem přijít se svoji kamarádkou. 

c) Ne, o tvoji sestře nic nevím. 

d) No nic, musím si svoji sestru najít sám. 

 

15) Ve které z následujících vět je slovo s chybnou koncovkou?  

a) Její slzy se třpytily jako krůpěje rosy. 

b) Za chvíli se půjdu dívat na televizi. 

c) K zemím střední Evropi patří i naše republika. 

d) V životě se střídají radosti se starostmi. 

 

16) Ve které větě je chyba v psaní „jakoby/jako by“?  

a) Vypadal, jako by neuměl do pěti počítat. 

b) Tvářil se, jako by za to nemohl. 

c) Celá ta scéna vypadala jako by zpomaleně. 

d) Byl neuvěřitelně soustředěný, jakoby až v transu. 

 

17) Označ správný tvar pro 2. stupeň přídavného jména „hnědý“. * 

a) hnědavý 

b) hnědčí 

c) hnědější 

d) hnědší 

 

18) Spočítej, kolik z přídavných jmen zvýrazněných v textu je tvrdých a kolik měkkých. » 
Koncem zimy má VYHLÁDLÁ veverka POSLEDNÍ tři oříšky. PROKŘEHLÝMI tlapkami rozlouskne první z nich 

a najde v něm KRÁSNÉ STŘÍBRNÉ šaty. Nervózně rozlouskne druhý a v něm jsou pro změnu PŘENÁDHERNÉ 

zlaté šaty. Zoufale rozlouskne třetí oříšek – a vypadnou z něj SATÉNOVÉ šaty POŠITÉ PRAVÝMI diamanty. 

Veverka šaty vztekle zahodí a naříká: „Já snad kvůli té PITOMÉ pohádce umřu hlady!“ «  

 

a) 8 tvrdých a 2 měkká 

b) 7 tvrdých a 3 měkká 

c) 9 tvrdých a jedno měkké 

d) 9 měkkých a jedno tvrdé 

 



MATEMATIKA 

 

Dobrý den! Dnes opět začneme správnými výsledky domácího úkolu.  

 

1) Vypočítej: 
a) 11 % ze 4500 = 495    

b) 10 % z 250 = 25 

c) 7 % z 500 = 35  

d) 50% z 20 = 10 

e) 2 % z 1700 = 34 

f) 50 % z 80 = 40 

g) 99 % z 500 = 495 

h) 30 % z 4800 = 1440 

2) Tady pozor, máte určit celek! 
a) 1 % je 8 celek = 100 % je 800 

b) 1 % je 12  100 % je 1200 

c) 1 % je 5,1  100 % je 510 

d) 2 % jsou 4  100 % je 200 

e) 10 % je 12  100 % je 120 

f) 10 % je 80  100 % je 800  

g) 25 % jsou 4 100 % je 16 

h) 50 % je 150  100 % je 300 

 

 
Dnes naposledy příklady s procenty, a to ve slovních úlohách. 

Do banky si můžeme uložit peníze, které chceme ušetřit. Banka nám vyplatí úroky. 

Pokud si budeme chtít půjčit peníze, zaplatíme bance úroky my. 

Napište si: 

Částce, kterou ukládáme, říkáme vklad. Používáme také označení jistina.  Vklad (= 

jistina) odpovídá vždy 100 %. 

Úroková sazba je výše úroků za dané období (obvykle 1 rok). 

Daň z úroku – pokud si do banky uložíme peníze, zaplatíme státu 15 % z úroků (z toho, 

co dostaneme navíc). 

 

Najděte si v učebnici stranu 107, příklad 5 a 6. Pro ty, co nemají učebnici doma: 

 

 
 

 

 

 

107/5 

vklad …………….…7 400 Kč 

úroková sazba ……… 2,7 % 

daň z úroku …………… 15 % 

 



a) 1 % ze 7 400 Kč = 74 Kč 

    2,7 % ze 7 400 Kč = 2,7 · 74 = 199,8 Kč 200 Kč 

b) Daň z úroku se platí pouze z úroků, v tomto případě z 200 Kč. 

    1 % ze 200 Kč = 2 Kč 

    15 % z 200 Kč = 30 Kč 

    Banka odečte 30 Kč z 200 Kč, zůstane mi 200 – 30 = 170 Kč. 

c) Banka na konci vyplatí jistinu + úroky bez daně 

    7 400 + 170 = 7 570 Kč. 

    Banka vyplatí panu Zelenému na konci roku 7 570 Kč. 

Za domácí úkol zkuste sami vypočítat 107/6. Výsledky jako vždy na 

zs.chrenkova@seznam.cz. 



PŘÍRODOPIS 

Dobrý den! Minule jsme začali probírat ptáky. Zopakovali jsme stavbu těla a důkladněji jsme 

se podívali na ptačí peří. Teď už víte, že ptáci mají prachové peří, které je pomáhá udržet 

v teple a krycí peří, tam patří obrysové peří, letky a rýdovací pera. 

Napište si vše, co je tučně. 

 

PTÁCI 
 

 

 
KOSTRA - lebka se zobákem, hrudní kost s hřebenem,  
                  srostlé klíční kosti. Přední končetiny tvoří 
křídla,  
                  zadní končetiny ukončené běhákem se 4 prsty 
                - některé kosti jsou duté 

TRÁVICÍ 
SOUSTAVA 

- zobák bez zubů, jícen, vole (slouží k natrávení potravy), žláznatý 
žaludek, svalnatý žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, kloaka 

DÝCHACÍ 
SOUSTAVA 

- plíce a na ně napojených 5 párů plicních vaků 

CÉVNÍ 
SOUSTAVA 

- srdce rozdělené na 4 části (2 předsíně a 2 komory) 

VYLUČOVACÍ 
SOUSTAVA 

- ledviny, nemají močový měchýř 

SMYSLY - dobrý zrak, sluch, někteří ptáci i dobrý čich 
 

ROZMNOŽOVÁNÍ - oddělené pohlaví  
                      - často se samec od samice liší vzhledem  
                      - zárodek se vyvíjí ve vejci 
                      - mláďata mají po narození vaječný zub 
                                           k proražení skořápky 

 
 
Ptáky dělíme podle způsobu péče o mláďata na krmivé a nekrmivé. 
a) krmiví ptáci – mláďata se líhnou holá a slepá, rodiče jim přinášejí potravu (sýkora, orel) 
b) nekrmiví ptáci – mláďata se líhnou opeřená a vidí, živí se sama, rodiče je chrání a vodí za 
potravou (slepice, kachna) 
 
 



Dějepis pro 7. ročník – učivo od 4. 5. 2020  

 

Téma: Jan Hus  

 

Zdravím sedmáci, 

z minulé hodiny jste měli mít vypracován PL Lucemburcích na českém trůně, níže nabízím 

správné řešení (pokud nemáte, opravte, případně doplňte). 

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!!! 

 

LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ (PL) – řešení  

 

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 Jan Lucemburský, který si vzal za ženu přemyslovskou 

princeznu, sestru Václava III. Elišku Přemyslovnu. Jan Lucemburský se vracel do Čech jen 

tehdy, když potřeboval peníze. Jan Lucemburský 

padl v bitvě u Kresčaku  ve Francii v roce 1346. Po Janově smrti nastupuje na český trůn jeho 

syn Karel IV. (původně se jmenoval Václav, jméno Karel přijal při pobytu ve Francii po svém 

strýci, který byl posledním francouzským králem z rodu Kapetovců). Za jeho vlády došlo 

k rozkvětu Prahy, ta patřila k největším městům Evropy. Založil novou část Prahy Nové 

Město. Na místo dřevěného Juditina mostu nechal vystavět kamenný, kterému se dnes říká 

Karlův most. Začal stavět gotickou katedrálu sv. Víta.  

Vybudoval hrad Karlštejn, který sloužil jako místo k odpočinku krále a jako místo uložení 

korunovačních klenotů a státních písemností. Nechal zhotovit korunovační klenoty. 

mailto:alespavelka@seznam.cz


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

svatováclavská. V roce 1348 založil v Praze první univerzitu ve střední Evropě – dnešní 

Karlovu univerzitu. Měl 4 manželky. Byl nazván Otcem vlasti. 

 

2. Doplňte jméno panovníka podle této charakteristiky. 

 

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

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

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

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

LUCEMBURSKÝ 

 

JAN HUS A DOBA HUSITSKÁ (informace si opiš, vytiskni, jak ti to vyhovuje) 

- konec 14. a počátek 15. stol. (v českých zemích po smrti Karla IV. vládl Václav IV., 

již od mladých let byl zapojen do vlády – ve dvou letech byl korunován českým 

králem, v sedmi letech předsedal Zemskému sněmu, v patnácti letech se stal římským 

králem – to vše podporovalo jeho nechuť k vládě, proto se rád toulal po českých 

lesích, lovil zvěř…, později vypukly spory s pražským biskupem Janem 

z Jenštejna, které vyvrcholily zatčením a umučením Jana z Pomuku – vysokého 

úředníka arcibiskupství, byl prohlášen za svatého, spory i s českou šlechtou – 

panstvem, které se chtělo podílet na vládě, později ho dokonce zajalo, roku 1400 

byl sesazen a zbaven hodnosti římského císaře).  

- již za vlády Karla IV. snaha o změny v katolické církvi (přiblížení církve běžnému 

člověku, nespravedlnost mocných, požadavek chudé církve bez financí atd.) 

- poměry v církvi kritizují i sami duchovní  

- nejvýznamnější kritik v Čechách Jan Hus (asi 1340 – 1415) 

 



- Mistr (univerzitní profesor) Univerzity Karlovy, katolický kněz, kazatel, reformátor 

církve (reformace – změna stavu, reformátor – člověk, který vykonává onu změnu) 

- kázal v Betlémské kapli v Praze od r. 1402  

 

- kritizoval papeže a církevní hodnostáře – mravní úpadek, touha po moci a bohatství  

- proti prodeji odpustků (odpuštění hříchů za úplatu, peníze)  

- zpočátku podpora krále Václava IV.  

- dán do papežské klatby (zákaz konat v Praze bohoslužby, křty, svatby a pohřby) – 

odchod na venkov  

- r. 1414 pozván na koncil do Kostnice, aby obhájil své učení  

- glejt od římského krále Zikmunda Lucemburského (bratra Václava IV.) 

- glejt – ochranný list, který stvrzoval ochranu dané osoby na daném území či při jeho 

průchodu)  

- v Kostnici Hus zatčen a uvězněn – své učení nesměl obhájit (jen odpovědi ano/ne)  

- dopředu připravený rozsudek – označen za kacíře 

- odmítl své učení odvolat  

- 6. července 1415 upálen (dnes si připomínáme státním svátkem) 

 

PODÍVEJ SE: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-upalen-jan-hus-

6-cervenec-152327 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-upalen-jan-hus-6-cervenec-152327
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-upalen-jan-hus-6-cervenec-152327


Anglický jazyk   VII. tř.    4.5. - 7.5. 2020              Andrea Ponechalová, Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě. Zasíláme Vám tyto úkoly pro následující období. 

Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište svým vyučujícím  

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

 

1. Přečti si text, přelož a napiš stručné odpovědi na otázky. Přepiš do sešitu English. 

Today is the first day at school. My friends are in the playground. I am in the playground, 
too. I am fourteen years old. My friend Steve is fifteen years old. We are in class 7. The 
teacher is Mr. Brown. He is great! The classroom is big and the English lessons are nice. We 
are very happy. 
 
Příklad: Is today the first day at school? Yes, it is. 
a) Is Jane at home? ………………………………………………………… 

b) Is Jane in the playground? ……………………………………………… 

c) Is Jane ten years old? ………………………………………………….... 
d) Is Steve ten years old? ………………………………………………….. 
e) Are Steve and Jane in class 4? …………………………………………. 
f) Is Mr. Brown the teacher? ……………………………………………… 

g) Are the lessons nice? ………………………………………………. 
h) Are Steve and Jane happy? …………………………………………….. 

2. Přiřaď slovíčka k obrázkům. Přepiš do slovníčku spolu s překladem.  
a) swimming 
b) basketball 

c) skating 

d) surf 

e) running 

f) tennis 

g) football 

h) climbing 

i) sailing 

j) boxing 

k) parachute jumping 

l) weight lifting 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŘEŠENÍ: 

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


Dnes je první den ve škole. Moji přátelé jsou na hřišti. Jsem také na hřišti. Je mi čtrnáct let. 
Můj přítel Steve má patnáct let. Jsme v 7. třídě. Pan Brown je učitel. Je skvělý! Učebna je 
velká a hodiny angličtiny jsou skvělé. Jsme velmi šťastní. 
 

a) No, she isn’t. 
b) Yes, she is. 
c) No, she isn’t. 
d) No, he isn’t. 
e) No, They aren’t. 
f) Yes, he is. 
g) Yes, they are. 
h) Yes, they are. 

 

 

 

 



NĚMECKÝ JAZYK (studijní opora pro 7. ročník od 4. 5. 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 novou slovní zásobu – DIE SCHULSACHEN 

(ŠKOLNÍ POTŘEBY). Procvičovali jsme ji formou pracovního listu. 

Správné řešení předchozího úkolu není nutné kontrolovat, máte ho ve vaší slovní zásobě 

tématu „Die Schule und die Schulsachen“.  

V tomto týdnu byste měli pouze jednu hodnu němčiny, proto zvolníme a budeme pracovat na 

komunikačních dovednostech – otázkách a odpovědích (Fragen und Antworten). 

Unsere Thema ist „Das sind wir“ – auf Tschechisch „To jsme my“ 

Wass passt? Co k sobě patří? (spoj otázku a odpověď, neznámá slovíčka si napiš pod 

tabulku a vyhledej jejich překlad) 

FRAGEN (OTÁZKY) ANTWORTEN (ODPOVĚDI) 

Wie alt bist du? Noch nicht ganz. 

Spielst du Tennis? Das ist Rasha. Sie kommt aus Algerien. 

Wir spielen Fußball. Möchtest du mitspielen? Wie bitte? Wie heißt du? Ich verstehe nicht. 

Woher kommst du denn? In Berlin. 

Wohnst du in Wien? Nein, das ist meine Tante. 

Welche Sprache sprichst du? 
Tennis? Nein, tut mir leid. Ich spiele 

Volleyball. 

Bist du schon fünfzehn? Nein, er heißt Lars. 

Wo arbeitet dein Vater? Aus Brasilien. 

Wie alt ist Rasha? Nein, in Salzburg. 

Heißt dein Bruder Holger? Er arbeitet bei BMW. 

Hast du eine Schwester? Ich glaube, sie ist dreizehn. 

Wo wohnst du? Russisch und Deutsch. 

Ich heiße Ngaio Modolele. Au ja! 

Wer ist das denn? Ich bin vierzehn. 

Ist das deine Mutter? Nein, ich habe einen Bruder. 

Neznámá slovíčka:  



ZEMĚPIS 7. ROČNÍK 

(úkoly na týden 4. 5. – 8. 5. 2020) 

 
 Tento týden se podíváme na státy západní Evropy, udělejte si stručný zápis 

do sešitu, podívejte se na mapku a opět si udělejte přehlednou tabulku států, 

které patří do západní Evropy. 

 Pusťte si prezentaci, kde máte všechno přehledně zpracováno 

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

 Pořád platí, že a 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 

 

Západní Evropa 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gRUhpfsieBA
https://www.umimefakta.cz/cviceni-evropa-staty
https://www.umimefakta.cz/cviceni-evropa-hlavni-mesta
https://www.umimefakta.cz/cviceni-evropa-staty-vlajky


Přehled států západní Evropy 

 

 Hlavní 
město 

Měna Úřední jazyk Počet 
obyvatel 

Vlajka 

Velká Británie     

 
 

Irsko     

 
 

Francie     

 
 

Belgie     

 
Nizozemsko      

 
Lucembursko      

 
 

 
 



Fyzika 7.A 

 Opakování řešení příkladů pro výpočet tlaku a převody jednotek. 

 

Zopakuj si : 

Tlak: 

Značka :               p 

Jednotka:              1 Pa ( Pascal) 

Vzorec :              p= F/S  (  F:S) 

 F=  tlaková síla  (N) 

S =   obsah plochy  (m
2
) 

 

Vzorový příklad  

Zapiš si do sešitu 

 

Vzorový příklad  

 
1. Obsah obou chodidel člověka je 350 cm

2
, jeho hmotnost je 70 kg. Jak 

velký tlak způsobuje tento člověk na podložku, stojí-li na obou nohou? 

Převeď na kPa. 

 S = 350 cm
2
 = 0,035 m

2
  p = F : S  

 m = 70 kg    p = 700 : 0,035 

 F = 700 N    p = 20 000 Pa 

 p = ? Pa     p = 20 kPa 

 

Příklad  zadání :  Vypočti samostatně a odpověz na otázky. 

 

 

1. Tank o hmotnosti 45 tun má plošný obsah stykových 
ploch pásů 9 m2. Jaký tlak vyvolá tank na zem? Převeď 
na kPa. 

 

 

 

2. Zopakuj si převody jednotek podle tabulek. 
             5 kg=       (g)  892 Pa=     (hPa)  0,68 MPa (kPa) 

70 kPa=    (Pa) 0,08 kPa =   (Pa)  30 kg=             (g) 

35 N=      (kN) 500 g =        (kg)  5 t =                 (kg) 

800 Pa =  (kPa) 3 km=         (m)  0,214 hPa =     (Pa) 

 

 

 

3. Jak můžeme tlak zmenšit? Uveď 2 možnosti. 

 

 

4. Uveď konkrétní příklad, kdy zmenšením obsahu stykové plochy zvětšíme 

tlak. 

 

 

5. Jak se změní tlak, pokud zvětším tlakovou sílu, která působí na danou plochu? 



 

 

 

 

ŘEŠENÍ: 

Tlak 
 

 

 

1. Tank o hmotnosti 45 tun má plošný obsah stykových 
ploch pásů 9 m2. Jaký tlak vyvolá tank na zem? Převeď 
na kPa. 

 S = 9 m
2
     p = F : S  

 m = 45 t = 45 000 kg   p = 450 000 : 9 

 F = 450 000 N    p = 50 000 Pa 

 p = ? Pa     p = 50 kPa 

 

2. Převeď:  

5 kg =. 5 000g   892 Pa = 8,92 hPa  0,68 MPa = 680 kPa 

70 kPa = 70 000 Pa  0,08 kPa = 80 Pa  30 kg = 30 000 g 

35 N = 0,035 kN   500 g = 0,5 kg   5 t = 5 000 kg 

800 Pa = 0,8 kPa   3 km = 3 000 m  0,214 hPa = 21,4 Pa 

 

 

 

3. Jak můžeme tlak zmenšit? Uveď 2 možnosti. 

- zvětšíme obsah stykové plochy nebo zmenšíme velikost tlakové síly 

 

4. Uveď konkrétní příklad, kdy zmenšením obsahu stykové plochy zvětšíme tlak. 

- brusle, šití jehlou, řezání nožem 

 

5. Jak se změní tlak, pokud zvětším tlakovou sílu, která působí na danou plochu? 

- tlak se zvětší 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Blaise Pascal 
 



Vo- 7      úkoly na týden  4. 5. – 10. 5. 
 
Opět i tento týden se budeme zabývat osobností člověka. 
Zaměříme se na osobnostní rozvoj stránek osobnosti. 
Zamyslete se nad otázkami (zapiš si je do sešitu), odpověz 
(do sešitu) a zkontroluj v řešení. 
 
 

 

 

Rozvoj všech stránek osobnosti  
 

Vyber řešení, které rozvíjí osobnost  

 

1. Dítě rádo zpívá:  

a) rodiče s ním budou zpívat doma 

b) rodiče ho přihlásí do hudební školy  

c) rodiče mu zpívání zakazují – není to potřebné pro život 

 

2. Dítě je nešikovné na různé manuální činnosti: 

a) rodiče raději vše za dítě udělají, aby nic nezkazilo 

b) rodiče budou nutit dítě do studia, když rukama se neuživí 

c) rodiče budou dítěti dávat vykonávat různé práce, aby se procvičovalo 

 

3. Dítě se bojí tmy:  

a) rodiče ho nebudou nechávat samotné, budou mu svítit 

b) rodiče ho budou postupně zvykat na pobyt ve tmě a o samotě 

c) rodiče budou dítě nechávat ve tmě a o samotě, aby si zvyklo 

 

4. Dítě se přihlásí na fotbal, ale po měsíci chce skončit: 

a) rodiče nařídí dítěti dochodit školní rok, aby se naučilo vytrvalosti 

b) rodiče zjišťují, proč dítě nechce na fotbal chodit 

c) rodiče neprotestují proti rozhodnutí přestat hrát – je to jeho věc 

 

5. Dítě rádo a hodně jí, začne přibírat na váze: 

a) rodiče mu omezí příděl jídla, aby nebylo tlusté 

b) rodiče dítě neomezují, ještě roste, organismus si sám poradí 

c) celá rodina začne jíst více ovoce a zeleniny, méně sladkostí a tučných jídel 

 

6. Dítě má ve škole špatné známky: 

a) je to jeho věc, jeho život, rodiče příliš situaci neřeší 

b) rodiče se s dítětem začnou učit, příp. zajistí doučování 

c) rodiče nařídí dítěti domácí vězení, dokud si známky nezlepší 

 

7. Otec dostal dobrou práci, ale 100 km daleko, dítě se nechce stěhovat: 

a) rodina se přestěhuje, dítě se s tím musí nějak vyrovnat 

b) nestěhují se, otec dojíždí 

c) nestěhují se, otec si najde jinou práci, aby byl více doma 

 



Doplň podle sebe vhodné a nevhodné řešení ( napiš alespoň jednu větu) 

 

8. Rodiče nemají moc peněz a dítě chce značkové oblečení:  

Kladné řešení: 

Záporné řešení: 

 

9. Dítě moc neumí zpívat, ale chce se učit hrát na kytaru: 

Kladné řešení: 

Záporné řešení: 

 

10. Dítě má nepořádek ve svém pokoji: 

Kladné řešení: 

Záporné řešení: 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ – návrh vhodného řešení si zapiš do sešitu a až se sejdeme ve škole budeme o 

odpovědích diskutovat. 

 

1. Dítě si zpívá:  

a) rodiče s ním budou zpívat doma 

b) rodiče ho přihlásí do hudební školy  

c) rodiče mu zpívání zakazují – není to potřebné pro život 

 

2. Dítě je nešikovné na různé manuální činnosti: 

a) rodiče raději vše za dítě udělají, aby nic nezkazilo 

b) rodiče budou nutit dítě do studia, když rukama se neuživí 

c) rodiče budou dítěti dávat vykonávat různé práce, aby se procvičovalo 

 

3. Dítě se bojí tmy:  

a) rodiče ho nebudou nechávat samotné, budou mu svítit 

b) rodiče ho budou postupně zvykat na pobyt ve tmě a o samotě 

c) rodiče budou dítě nechávat ve tmě a o samotě, aby si zvyklo 

 

4. Dítě se přihlásí na fotbal, ale po měsíci chce skončit: 

a) rodiče nařídí dítěti dochodit školní rok, aby se naučilo vytrvalosti 

b) rodiče zjišťují, proč dítě nechce na fotbal chodit 

c) rodiče neprotestují proti rozhodnutí přestat hrát – je to jeho věc 

 

5. Dítě rádo a hodně jí, začne přibírat na váze: 

a) rodiče mu omezí příděl jídla, aby nebylo tlusté 

b) rodiče dítě neomezují, ještě roste, organismus si sám poradí 

c) celá rodina začne jíst více ovoce a zeleniny, méně sladkostí a tučných jídel 

 

 

 

 

6. Dítě má ve škole špatné známky: 

a) je to jeho věc, jeho život, rodiče příliš situaci neřeší 



b) rodiče se s dítětem začnou učit, příp. zajistí doučování 

c) rodiče nařídí dítěti domácí vězení, dokud si známky nezlepší 

 

7. Otec dostal dobrou práci, ale 100 km daleko, dítě se nechce stěhovat: 

a) rodina se přestěhuje, dítě se s tím musí nějak vyrovnat 

b) nestěhují se, otec dojíždí 

c) nestěhují se, otec si najde jinou práci, aby byl více doma 

 

8. – 10. – jsou odpovědi, kde mohou být různé názory  

 

 

 



Etická výchova   7.A 

Opakování asertivita 

ASERTIVITA 

 

 
-  dovednost, kterou uplatňujeme při jednání s druhými lidmi 

 

- způsob, jak sdělovat své potřeby, přání a pocity druhým, aniž bychom 

porušovali jejich práva 

 

 

Typy asertivního chování: 

 

 pasivní jednání (submisivní) 

jedinec se stále podřizuje žádostem nebo příkazům druhého 

 agresivní jednání  

jedinec se prosazuje na úkor jiných, nebere v potaz jejich práva 

 asertivní jednání 

jedinec dokáže jasně formulovat své požadavky, respektuje druhého, umí 

naslouchat, kompromis 

 

 

 

 

 
Asertivita nás učí: 

 
- jasně vyjadřovat vlastní pocity 

- říkat ano či ne v souladu s tím, co doopravdy chceme 

- požádat o to, co potřebujeme 

- přijmout odmítnutí a kritiku od druhého bez urážky 

- konstruktivně kritizovat 

- vyjádřit i přijmout kompliment 

- citlivě naslouchat druhému 

- uzavírat rozumné kompromisy 

- vést rozhovor s druhým člověkem 

 

 

                  



 
  NASLOUCHÁNÍ 

 

 
- jedna z nejdůležitějších dovedností, pomáhá porozumět sobě i druhým 

- je podmínkou dobré komunikace 

- pamatujeme si pouze 25 – 50 % toho, co slyšíme 

 

Jak se staneme lepšími posluchači? 

Musíme cvičit AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ 

 

 

 
 

 

 

 

EMPATIE 

 
- vcítění 

 

- porozumění emocím a motivům člověka 

 
Empatické naslouchání 

 
- nasloucháme pocitům člověka 

 

- snažíme se do nich vcítit a pochopit je 

 

Odpověz na otázky 
1. Co je to asertivita? 



2. Co nás asertivita učí? 

3. Co je to naslouchání a empatie? 

       
ŘEŠENÍ zapiš do sešitu: 

 

   Asertivita je : 

    - dovednost, kterou uplatňujeme při jednání      

      s druhými lidmi 

- způsob, jak sdělovat své potřeby, přání a pocity druhým, aniž bychom 

porušovali jejich práva 

 

    Asertivita nás učí : 

- jasně vyjadřovat vlastní pocity 

- říkat ano či ne v souladu s tím, co doopravdy chceme 

- požádat o to, co potřebujeme 

- přijmout odmítnutí a kritiku od druhého bez urážky 

- konstruktivně kritizovat 

- vyjádřit i přijmout kompliment (pochvalu) 

- citlivě naslouchat druhému 

- uzavírat rozumné kompromisy vést rozhovor s druhým člověkem 

 

 

Naslouchání je : 

 

- naslouchání - jedna z nejdůležitějších dovedností, pomáhá porozumět 

sobě i druhým 

Empatie je  : 

- empatie - vcítění, porozumění emocím a motivům člověka 

 
 


