
VII. tř., 11. - 15. 5. 2020 

Zeměpis VII. tř., 11. - 15. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení úkolů z minula. 

 

2) Nové učivo 

Opakování - Austrálie 

 

 

 

 



 

 

 

Výchova k občanství VII. tř., 11. - 15. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

Dnes jen připomenutí, máme za sebou dva státní svátky. Nejsou to jen dny volna, ale mají 

nám připomenout důležité okamžiky v minulosti. 

1) Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní svátek pracujících, který se od 
roku 1890 slaví 1. května. Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na 
paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, která 
vyústila v Haymarketský masakr a následné soudní řízení. V českých zemích se 
poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. 

Dne 1. května 1886 proběhla pod vedením odborů a anarchistů celodenní stávka 

vyhlášená anarchistickým deníkem The Alarm, usilující o osmihodinovou pracovní 

dobu bez ztráty peněz. Celkově stávkovalo asi 300 000 dělníků. 3. května proběhlo 

v Chicagu shromáždění, při kterém došlo ke střetu demonstrantů s pořádkovými 

silami, při kterém přišlo o život několik stávkujících v důsledku policejní palby. 

4. května zemřelo několik lidí při demonstraci na Haymarket Square kvůli 

výbuchu bomby, za což byli obviněni a následně (avšak bez důkazů) odsouzeni k 

smrti anarchisté August Spies, Albert Parsons, Adolph Fisher, George Engel a Louis 

Lingg. První čtyři jmenovaní byli popraveni 11. listopadu 1887, Louis Lingg spáchal 

sebevraždu již den předtím.[1] Poprvé se Svátek práce celostátně v (USA) slavil 

1. května 1888, kdy probíhaly celý den stávky a demonstrace na památku dva roky 

starých událostí. O rok později (tedy 1889) přijala II. internacionála na návrh 

francouzských socialistů 1. květen (nebo též 1. máj) za oficiální Svátek práce.  

2) Den vítězství (anglicky Victory Day, rusky День Победы, Den 

Pobedy, francouzsky Jour de la Victoire) je označení pro různé významné svátky 

oslavující vítězství v důležité bitvě či celé válce. V evropském prostředí se jedná 
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především o konec druhé světové války (v Evropě), který připadá na 8. května, 

ale některé země uznávají 9. květen. 

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina 
států světa. Tento konflikt se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a 
nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Válka v Evropě 
začala 1. září 1939, když nacistické Německo napadlo Polsko. Krátce poté 
vyhlásily Francie, Velká Británie a státy Commonwealthu Německu válku. 17. 
září napadl Polsko i Sovětský svaz. V Asii je za počátek druhé světové 
války považováno přepadení Číny Japonskem, které začalo již 7. července 1937. 
Konec války v Evropě nastal 8. května 1945 kapitulací Německa. Po americkém 
svržení atomových bomb na 
města Hirošima a Nagasaki kapitulovalo Japonsko 2. září téhož roku. 
Příčiny války bývají hledány v důsledcích ideologií a politických směrů, jako 
jsou nacionalismus a imperialismus. Podle některých historiků byla příčinou 
nespokojenost Německa s Versailleskou smlouvou, která měla prohloubit jeho 
pocit ponížení, a v dopadech velké hospodářské krize na přelomu dvacátých 
a třicátých let. Tyto vlivy zásadním způsobem oslabily mnoho evropských států, 
čímž umožnily vzestup nacismu (pod vedením např. Adolfa Hitlera), fašismu (pod 
vedením např. Benita Mussoliniho) a komunismu (pod vedením např. Josifa 
Vissarionoviče Stalina) a dalších totalitních států mimo Evropu. 
Druhou světovou válku provázely v dosud nevídané míře zločiny proti 
lidskosti, válečné zločiny a nehumánní zacházení s válečnými zajatci. Oproti 
všem dosavadním konfliktům bylo průběhem bojů podstatně zasaženo rovněž 
civilní obyvatelstvo, jež utrpělo obrovské ztráty 
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7. třída (učivo na týden: 11.5. – 15.5.)  

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  

 

Obojživelníci 

 
 

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

a)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
b)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2.  Doplň text: 

 

Oplození u žab je ………………., u čolků a mloků ............................................ Z vajíček se 
 

líhnou ………………, které označujeme jako ......................................... Zadní nohy se vyvíjí 
 

……………………. než přední. Samičky čolků lepí oplodněná ………………… 
 

po jednom na vodní rostliny. U vylíhnutých pulců se vytváří pouze vnější keříčkovité 
 

…………………. . Bezocasí obojživelníci až na výjimky kladou vajíčka ve …………. 
 

3. Která životní funkce obojživelníků by byla ohrožená v případě vyschnutí kůže?

 …………………………………….. 

4. Škrtni pojmy, které se netýkají obojživelníků? 
 

svlékání pokožky, šupina, jedová žláza, stálá tělní teplota, proměnlivá tělní teplota 

5. Při proměně obojživelníků jsou nejdříve patrné končetiny: 
 

a) přední a potom zadní 
 

b) zadní a potom přední 
 

c) přední i zadní najednou 
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6. Čím se obojživelníci liší od ryb? / dýchání, vývin, srdce/ 

 
a) obojživelníci – plíce a kůže, nepřímý, trojdílné ryby – žábry, přímý, dvoudílné 
 
b) obojživelníci – plíce a kůže, nepřímý, trojdílné ryby – žábry, nepřímý, trojdílné 
 
c) obojživelníci – plíce a kůže, nepřímý, dvoudílné ryby – žábry, přímý, dvoudílné 

 

 
7. Většina žab je přizpůsobena k suchozemskému životu. Vyvinula se tedy u nich oční víčka. K čemu 

slouží? 

 
a) chrání oko před slunečním zářením 

 
b) chrání oko před vlhkem 

 
c) na suchu chrání oko před vyschnutím 

 
8. Kloaka je společný vývod: 

 
a) vylučovací, smyslové a trávicí soustavy 

 
b) vylučovací, oběhové a pohlavní soustavy 

 
c) vylučovací, trávicí a pohlavní soustavy 

 

 
9. Co je nejčastější příčinou ubývání obojživelníků: 

 
a) lidé je chytají a pojídají 

 
b) přibývá znečištěných vod 

 
c)     automobilismus 

 
 

10. Vyznač správnou odpověď: 

 
                  Krev smíšená je chudá / bohatá na kyslík. 

 
Proto dýchají obojživelníci nejen plícemi, ale i kůží.  

V kůži mají pachové / slizové žlázy. 

 

 

Obojživelníci – správné odpovědi – zkontroluj si své odpovědi 

 
 

1. a) ocasatí – mlok skvrnitý, čolek obecný 

     b) bezocasí – skokan hnědý, kuňka obecná 



 
2. vnější; vnitřní; larvy; pulci; dříve; vajíčka; žábry; shlucích 

3. dýchaní 

4. šupina, stálá tělní teplota 
 

5. b) 
 

6. a) 

7. c) 

8. c) 
 

9. b) 
 

10. chudá, slizové žlázy 

 

Matematika VII. tř. 11.5. – 15.5.2020                                                       Rupec S. 

Lichoběžník 

 

 

 

 



 

 

Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 1, 1, 2 

 

Řešení: 

1a)   o = a + b + c + d 

        o = 7 + 4 + 3 + 5 

        o = 19 m 

1a)   S = 
(    )     

 
 

      S = 
(   )      

 
 

      S = 
   

 
 

      S = 13,5 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. 

2A      α + β = 120° 

 

9         1 NE, 2 ANO, 3 ANO, 4 ANO, 5 ANO, 6 NE, 7 ANO, 8 Ano 

 

6Ba)   α = 42°     

           β = 56° 

           γ = 46° 

           α1 = 102° 

           β1 = 124° 
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           γ1 = 134° 

    b)   α1 + β1 + γ1 = 360° 

 

 

 

 

JČ pro 7.třídu  11.- 15.5.2020 

Mgr.Matylda Richterová 

 

1. Kontrola a oprava úkolů z minulého týdne : 

 

2) V textu (příběh se slovy z obrázků) bylo 13 slov : stan, strom, tulipán, košík, rohlík, jablko, brýle, kniha, 

tužka, svíčka, míč, mobil, osel. 

5 slov chybělo : loď, basa, židle, vařecha a hrnek. 

Text by určitě mohl pokračovat, např. takto : 

 

V noci se mi ve stanu zdál sen-byl jsem na lodi, která ale svým tvarem připomínala basu. Seděl jsem tam 

na židli a vařechou něco míchal v hrnku. Dodnes nevím co ! 

 

Napsal jsi svůj příběh podle slov z obrázků ? Pokud ne, pokus se ho ještě vymyslet, pokud se to nepodaří- 

opiš si do sešitu (nebo na papír) příběh můj ( a bez chyb !). 

A dokázal bys popsat nějaký svůj sen ? Stačí 5- 6 vět.. 

 

3) Měl jsi určit mluvnické kategorie u těchto podstatných jmen : 

pod stanem- rod muž., číslo jed., pád  7, vzor hrad 

v kempu- r.m., č.j., p.6, v. hrad 

tulipány- r.m., č.mn., p.1, v.hrad 

brýle- pod. jm . POMNOŽNÉ ( ty brýle), p. 4 

na svíčku- r.ž., č.j., p. 4, v. žena 

 

4) V celém textu jsi měl vlnovkou podtrhnout SLOVESA : 

    Byl jsem, postavili jsme, rostly, měli jsme, byly, nezapomněli jsme, trénovat, zapomněl  jsem. 

 

2. Pozorně si přečti a napiš do sešitu ( nebo na papír) tento text, ale bez CHYB : 

 

Český husytský vojevůdce, o kterém se neví, kdy se přezně narodil, je pokládán za otce husitské Vojenské 

doktríny. Také je mu připisováno autorství tzv. vozové hratby. Původně byl zřejmně i členem záškodnické 

bandy, která byla proti Rožmberkům, ale později ho prý Král Václav IV. omilostnil. Později se tento muž 

v Praze seznámyl  s učením mistra Jana Husa a dokonce byl jedním z ůčastníků první pražské 

defenestrace. V bojích zřejmě přišel o jedno oko, později oslepnul úplně. Podlehl ale asi zánětlivému 

onemocnění při obléhání hradu v Přibislavi, pohřben byl pravděpodobně v čáslavském kostele. Jeho život 

i přínos české historiji je stálým námětem k úvahám i v současnosti. O koho jde ? 

 

Měl bys najít ( a opravit) 11 chyb ! 



Správné řešení si ukážeme příště ! 

 

3. Vypiš z textu všechna PŘÍSLOVCE ! 

 

4. Vypiš si rovněž slova, která ti nejsou úplně jasná nebo kterým úplně nerozumíš ! 

 

5. Procvičíme si ještě obohacování slovní zásoby ODVOZOVÁNÍM : 

(ke každému slovu vytvoř alespoň 3 slova příbuzná !) 

 

narodil se, vojenské, připisováno, omilostnil, mistr, obléhání, úvaha. 

 

Příště si vše zkontrolujeme.. 

 

Pokyny k práci do předmětu informatika:7. třída 

David Otipka: 

Kdy: od 11. 5. – 15. 5. 2020 

Zašlete  na můj mail či facebook odpověď na tuto otázku: Kdo je to autor ? 

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

 

Fyzika VII. tř., 11. - 15. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení minulých úkolů 

 

2) Nové učivo 

Rovinná a kulová zrcadla, učebnice s. 108-109, přečíst a splnit úkoly. 

a) Podívej se do zrcadla a zjisti: zda tvé pravé oko se zrcadlí také jako pravé oko, zda je obraz v zrcadle 

větší nebo menší než ty, zda je nebo není výškově převrácený. 
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b) Při zobrazování předmětů rovinným zrcadlem má obraz tyto vlastnosti: 

-  

- 

- 

- 

c) Rozlišujeme …………………. a ………………. kulová zrcadla. Vyleštěná vnitřní plocha je u ……………..zrcadla a 

vnější plocha je vyleštěná u ……………………… zrcadla. 

Řádně si opiš co je a jak se značí : střed křivosti, optická osa, ohnisko, ohnisková vzdálenost(pozor na 

odlišné značení u dutých a vypuklých zrcadel). 

d) 

 

 

 

 

 

 

Etická výchova VII. tř., 11. - 15. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Z minula:  

Např.: skládky, třídění odpadů, ekologické topení, auta na elektriku atd. 

2) Nové učivo 



 

Životní prostředí chráníme nejen pro příští generace. Jeho ochrana souvisí se zdravým 

životním stylem, který zvyšuje obranyschopnost člověka vůči civilizačním nemocem. 

V celé Evropě se každoročně konají akce s cílem upozornit na nutnost ochrany přírody - 

životního prostředí. 

Úkol: uveď aspoň jednu takovou akci, učíš se o nich v jiných předmětech a jsou o nich i 

nástěnky ve škole. 

 

Pokyny k práci v Anglickém jazyce 7. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 11.5. 2020 do 15. 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: Přelož tato slova a přepište i s překladem do sešitu. ŘEŠENÍ 

When: Kdy  

Where: Kde 

What: Co, jaký 

Who: Kdo 
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Why:Proč 

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

volné buňce např. ŘEŠENÍ(1) lived, (2) played, (3) zkusit, (4) drove,(5) watched, (6) koupit, 

(7) pít, (8) wrote, (9) go 

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

Kdy jsi bydlel v Praze?  When did you live in Prague? 

Kde on včera hrál fotbal?  Where did he play football yesterday? 

Proč ona včera řídila to auto? Why did she drive the car yesterday? 

Co jsi včera hrál?   What did you play yesterday? 

Kdy oni napsali ten dopis?  When did they write the letter? 

 

II. Procvičení 

Tento týden budeme souhrně procvičovat, co jsme se již naučili z minulého času prostého. 

II A)  Přeložte tyto věty a napište i s překladem do sešitu. 

1. Hrál jsem včera fotbal___________________________________ 

2. Koupili nové auto_______________________________________ 

3. Oni šli včera do kina._____________________________________ 

4. Viděl jsem Petra.________________________________________ 

5. Nepil jsem tu kávu.______________________________________ 

6. Včera jsem našel ten batoh.__________________________________ 

7. Nenapsal jsem ten dopis včera________________________________ 

8. Tu knihu jsem včera nečetl.___________________________________ 

9. Nehrál jsem včera fotbal.____________________________________ 

10. Šel jsi včera do kina?________________________________________ 

11. Hrál jsi včera fotbal?_________________________________________ 

12. Vzal jsi tu knihu včera?_______________________________________ 

13. Koupili oni to nové auto včera?______________________________________ 

14. Napsal jsi ten dopis?_____________________________________________ 

 

II B)  a) Doplňtě tuto tabulku, b) Zakroužkujte nepravidelná slovesa. 

sloveso Minulý čas česky 

live   

play   

try   

drive   

watch   

help   

buy   

drink   

write   

go   

read   

swim   

take   



give   

  

II B)  Doplňte krátkou odpověď. Přepište do sešitu. 

Vzor: Did you cook yesterday? Yes, I did 

 

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,_______________ 

 

 

1) Za pomoci koncovky –ed správně vytvořte minulý čas následujících sloves:Přepište do sešitu. 

Vzor: help-helped 

work-____________  stop- __________________ 

listen-____________  wash-__________________ 

carry-_____________ study-__________________ 

enjoy-_____________ play-___________________ 

hope-_____________ dance-__________________ 

 

 

 

III. Slovní zásoba: 

Přepište do sešitu.Naučte se tato slovesa. 

infinitiv Minulý čas česky 

Come /kam/ Came/kejm/ přijít 

Do/du/ Did/did/ dělat 

Eat /ít/ Ate /ejt/ jíst 

Get/get/ Got/got/ dostat 

Have /hev/ Had /hed/ mít 

Make /mejk/ Made /mejd/ Vyrobit, udělat 

 

 

 

 

 

 


