
Úkoly Aj 7. třída , od 11.1. do 15.1. 2021 

Mgr.David Otipka 

Procvičování :Přítomných čas průběhový: 
I a) Přeložte tyto věty :  

On teď čte knihu.   He is reading a book now 

Já píšu dopis.   _____________________________ 

My jdeme do kina.  ______________________________ 

 

I b) Vytvořte zkrácené tvary těchto vět.  

Vzor:  He is drinking tea now.  He ´s drinking tea now. 

I am dancing now.   __________________________ 

I am going to cinema.   ___________________________ 

 

II a)  Přeložte tyto věty. 

Vzor:  On teď nehraje fotbal.  I am not playing football now. 

Ona ted´netančí.   ____________________________ 

On nedělá domácí úkol.  ____________________________ 

II b) Napište do věty zkrácený tvar slovesa to be . 

Vzor: He is not playing football now.  He isn´t playing football now 

 You are not cooking now._________________________________ 

 She is not doing homework now.____________________________ 

 

II c) Připojte správně koncovku -ing 

Vzor: write-writing 

Make_________, dance__________, play__________, shop___________, read_________, 

 

II d) Přeložte tyto věty: 

Vzor: I ´m going to the cinema now.  Teď jdu do kina. 

 She ´s reading the book_________________________ 

 They ´re dancing_______________________________ 

 He is playing basketball_________________________ 

 You are reading the book________________________ 

 

III a) Z těchto oznamovacích vět vytvořte otázky: 

Vzor: You are playing basketball  Are you playing basketball? 

 She ´s feeding her dog.  ________________________________________ 

 We ´re singing    ________________________________________ 

 



III b) Dejte do otázky správný tvar slovesa: 

Vzor:  ___ he playing football? Is he playing football ? 

     _____ you helping your mother now? 

     ______ she dancing now? 

     ______ they cooking diner? 

III c)Přeložte tyto věty 

Is he playing football ?____________________________________ 

 Are you helping your mother now?__________________________ 

Are they cooking dinner?_________________________________ 

 

III d) Z těchto oznamovacích vět vytvořte otázky: 

Vzor: Are you  playing basketball  yes, I am 

 Is she feeding her dog.  Yes,__________ 

 Are we singing   No,___________ 

  Is he playing basketball  No, ___________ 

 

IV. Přeložte tato slovesa: 

Iva ) Přiřaďte anglické slovíčko k českému  

smile     spát 

water     stavět 

feed     skákat 

slide      houpat 

build     krmit 

run      voda 

jump     smát se 

swing      bruslit 

skate     běhat 

sleep      klouzat 

 

IV b) Slovní zásoba:1) Doplň správné písmeno do slova 

   2) Napíšte na řádek pod slovem český význam 

J__MP SK__TE S__ILE F__ED  R__N 

________ ___________ ________ _______ _________ 

  



Úkoly Informatika 7. třída, od 11.1. do 15.1. 2021 

I. Opakování z minula: 
I a)Co je to elektronická pošta (E- mail)?: 

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

II. Přepište do sešitu: 
Ověření informací: Protože v životě dostáváme spoustu informací a ne všechny 

jsou pravdivé nebo přesné, musíme umět tyto informace ověřit.  

2 základní pravidla: 

a) Ověřit si zdroj (Kdo mi zprávu dává, jestli se mu dá věřit -např. jestli byl 

svědek, nebo má znalosti o problému atp.). 

b) Zprávy získat (ověřit z více zdrojů): Čím více jiných zdrojů (např. rádio, televize, 

internet, více internetových vyhledávačů) dává tuto informaci tím lépe.  

➢  !!! Pozor na stáří informace!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. třída – Český jazyk (11.-15.1) – Mgr. Kamila Konvičková 

kamila.konvickova@seznam.cz, messenger Kamila Konvičková 

 

 

Urči mluvnické kategorie 

 pád číslo rod vzor 

o ostrovech     

s křikem     

domorodci     

 

Spoj skupinu živočichů s jejich názvem: 

skupina šelem (např. vlci, psi, lvi)    stádo 

skupina ptáků       roj 

skupina kopytníků (krávy, koně, ovce)   smečka 

skupina opic       hejno 

skupina hmyzu (mravenci, vosy, včely)   tlupa  

 

Doplň i/y 

Vypl_vni tu sl_nu. Ty nevíš, že pel_něk je neob_čejně hořká b_l_na? Babka b_l_nářka ji 

sb_rá. B_dlí v domku v Kob_l_sích a za b_l_nkami jezdí až k L_sé nad Labem. Tam b_stře 

vystoupí z vlaku a hb_tě šplhá do kopce. 

 

Hádej, moje slovo je z vyjmenovaných slov po L a: 

• jedná se o sloveso 

• souvisí s jídlem a pitím 

• nemůžeme tuto činnosti dělat, když nás bolí v krku 

Je to: ______________________________________ 

 

Vytvoř slovesa a vylušti tajenku: 

kamarád                   

červený                  
válka                

noc                 

bú               

cink                
 

Tajenka: ____________________________. Dva významy – slangové slovo pro větší částku 

peněz nebo velmi oblíbený druh zeleniny. 

mailto:kamila.konvickova@seznam.cz


Úkoly dějepis 7. roč. 11. – 15. 1. 2021 

(Mgr. H. Vojtasík) 

Zapiš do sešitu.  Odpovědi na papíře dones do školy. 

 

Rozkvět a zánik Velké Moravy 

Svatopluk – Rastislavův nástupce rozšířil území Velké 

Moravy. Za jeho vlády zažila říše největší rozkvět. Knížecí 

paláce i kostely se budovaly i z kamene. Rozvíjela se umělecká 

řemesla – šperkařství. 

Velká Morava se stala důležitou obchodní křižovatkou – 

dovážely se drahé látky, sůl, koření - vyvážely se kožešiny, 

kůže, stříbro. 

Když kníže Svatopluk zemřel, na Moravu vtrhli Maďaři a celou 

ji svými nájezdy vyvrátili. Neobsadili ji však. 

Poslední zmínka o Velké Moravě je z roku 906. 

1) Kdo a kdy založil Velkomoravskou říši? 

 

2) Který panovník pozval Konstantina a Metoděje? 

 

 

3) Odkud přišli a ve kterém roce? 

 

4) Jaký úkol měli? (uč. str. 50 - 54) 



7. třída  -  výchova k občanství (V. Göbel)   -  týden 11. – 15. 1. 2021 

 

KULTURA 

-kulturou můžeme nazvat vše, co kdy člověk vytvořil nebo vymyslel, vše, co je výsledkem nějaké  

  lidské činnosti, ale také to, jak se člověk chová , jak chodí oblečený, jak stoluje  

-kulturu rozdělujeme na hmotnou a duchovní 

 1) hmotná kultura  

• jsou to hmotné (materiální) výtvory člověka, které slouží lidem v jejich praktickém životě k 

uspokojování materiálních (hmotných) potřeb  

• patří sem např. domy, dopravní prostředky, věci denní potřeby, pracovní prostředky …..  

2) duchovní kultura 

 • jsou to takové lidské výtvory, které uspokojují duchovní potřebu člověka, mají nemateriální  

(nehmotnou podobu) 

 • patří sem např. hudba, literatura, divadelní a filmová představení, zákony, věda, poznatky, právo, 

náboženství, zvyky, jazyk, hodnoty ….  

 

kulturní rozmanitost světa 

-lidé v různých částech světa žijí odlišným způsobem života, vytvářejí si sví vlastní zvyky a kulturu 

-říkáme, že svět je tedy kulturně rozmanitý 

-rozlišit proto můžeme např: evropskou, americkou či japonskou kulturu, apod. 

 

Úkol : 

1) co znamená, když o někom říkáme, že je kulturní člověk  

 

 

 

2) co znamená, když o někom říkáme, že je kulturní barbar 

 

 

 

3) co znamená, když řekneme někomu, že by se měl zkulturnit 

 



Německý jazyk 7. třída    učební plán 11. 1. – 15. 1. 2021 
Mgr. Leona Gierc 
 
Guten Tag sedmáci,  
 
zapište si do sešitu zájmena můj – tvůj, moje – tvoje: 
 

mužský rod der ženský rod die střední rod das 

můj mein moje meine moje mein 

tvůj dein tvoje deine tvoje dein 

 
POZOR!!!  
V češtině je stejné zájmeno v ženském a středním rodě (např. moje sestra, tvoje 
kolo), ale v němčině je stejné zájmeno v mužském a středním rodě (mein Vater, 
dein Kind). 
 
Minulý týden jste si měli zapsat a naučit se slovíčka – rodina. Podle těchto slovíček 
a zájmen napsaných nahoře přeložte do češtiny následující slovíčka.  

↓ 

 

mein Vater  

deine Mutter  

meine Schwester  

dein Bruder  

mein Opa  

deine Oma  

meine Katze  

dein Hund  

mein Freund  

deine Freundin  

mein Kind  

 
Pokud někdo potřebuje poradit s učením, může mi napsat na e-mail:  
leona.gierc@zs-ibsenova.cz 

 
nebo může přijít do školy na individuální konzultaci. Konzultaci je ale nutné si se 
mnou předem domluvit!!! 

mailto:leona.gierc@zs-ibsenova.cz


Matematika VII. tř. 11.1. – 15.1.2021                                                       Rupec S. 

Zlomky – opakování 

 
1. Zapište zlomky 

 

   tři osminy =                     pět šestnáctin =                                sedm polovin = 

 

dvě čtvrtiny =                 jedna padesátina =                    patnáct lomeno stem =  

 

 

2. Uspořádejte čísla podle velikosti od nejmenšího po největší.         
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3. Vyjádřete smíšeným číslem 
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Matematika VII. tř. - IVP 11.1. – 15.1.2021                                             Rupec S. 

Horváthová S.,  Klempár J., Lešková S. 

Jednotky objemu 

1 hl = 1 000 l 

1 l = 10 dl = 100 cl = 1 000 ml 

1 dcl = 10 cl = 100 ml 

1 cl = 10 ml 
 

1. Převeďte na uvedené jednotky: 

 

  3 hl =_____ l                    3 l =_____ dl                    2 000 ml =_____ cl 

  5 hl =_____ l                    3 l =_____ cl                    2 000 ml =_____ dl 

29 hl =_____ l                    3 l =_____ ml                   2 000 ml =_____ l 

 

2. Doplňte chybějící jednotky: 

 

   600 l = 6…..                                  3 l = 300….. 

     8 hl = 800…..                              8 l = 8 000….. 

1 200 l = 12…..                              25 l = 2 500….. 

   10 hl = 1 000…..                       70 hl = 7 000….. 

   500 l = 5…..                           1 200 l = 12 000…... 

 

3. Převeďte na uvedené jednotky: 

 

2 hl 76 l =_____l                          390 l =_____hl_____l         

3 hl 50 l =_____l                          720 l =_____hl_____l   

  1 hl 6 l =_____l                          605 l =_____hl_____l   

5 hl 25 l =_____l                          285 l =_____hl_____l     

 

4. Převeďte na uvedené jednotky: 

      5 l =______dl                                         3 l =_____dl 

  60 dl =______l                                     200 dl =_____ml 

400 cl =______dl                                   156 dl =_____l_____dl 

  39 dl =______cl                                     34 hl =_____l 

 

Pokuste se vyřešit příklad 1, 2, 3, 4 

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

 

 

 

mailto:uc.rupec.s@seznam.cz


Fyzika VII. tř., 11. - 15. 1. 2021, Síla 

Podle učebnice s. 35-36 doplň věty: Síla je ……………………………. fyzikální  

…………………………. ….., která charakterizuje vzájemné …………………………………….. 

těles. Všechny účinky síly můžeme shrnout do ……………………. skupin: 

……………………………………………… a ……………………. ……………….. pohybu. 

Základní jednotkou síly je ………………………. značka …………………. .  

Účinky síly závisí na její …………………………………… a také na ……………………………. 

síly. 

 

Překresli si ze s. 37 grafické znázornění síly: 

a    b    c   d 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětli co je siloměr( s. 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zeměpis VII. tř., 11.  - 15. 1. 2021, Afrika 

Učebnice s. 60-61, přečíst a splnit úkoly: 

 

1) Do mapy  na správné místo, které je vyznačené, napiš číslo nebo písmeno od 
daného pojmu: 

1 Středozemní moře, 2 Indický oceán, 3 Atlantský oceán, 4 Rudé moře, 5 Adenský 
záliv,        6 Guinejský záliv, 

a Madagaskar, b Kanárské ostrovy 

A Dračí hory, B pohoří Atlas, C Kilimandžáro, D Sahara, E poušť Namib, F Kalahari,                  
G Etiopská vysočina,  H Konžská pánev 



Úkoly Přírodopis 7. třída, od 11.1 do 15.1. 2021 

Savci 
I. Zápis do sešitu 

I a) Znaky savců: 

➢ Samice mají mléčné žlázy (Výživa mláďat mlékem). 

➢ Srst (Srst udržuje tělesnou teplotu.) 

➢ Teplokrevnost (Teplokrevní živočichové kontrolují svou tělesnou teplotu.) 

➢ Živorodost (Většina savců rodí živá mláďata, tzn. počáteční vývoj mláděte probíhá  

v těle matky.) 

 

I b) Životní prostředí: 

Obývají všechna životní prostředí (od polárních oblastí po tropické). 

Např.  pod zemí (krtek…), koruny stromů (opice …), u a v řekách, jezerech (ptakopysk), 

v oceánech (delfíni…), pohybující se ve vzduchu (netopýři). 

I c) Způsoby přivádění mláďat na svět: 

a) vejcorodí (Kladou vejce v kožovitých obalech např. ptakopysk.) 

b) živorodí (Rodí mláďata v různém stupni vývoje.) 

 

I d) Smysly: 

Mezi smysly je nejdůležitější čich. Většina savců jsou noční živočichové. 

I e) Členové 

Savci jsou například: klokani, psi, kočky, koně, velryby, mroži, netopýři a také lidé. 

 

Procvičování znalostí: Doplňte do tohoto pracovního listu. 

A) 

1. Zakroužkujte pojmy, které jsou typické pro savce.  

křídla  srst  vejce  peří  zobák  mléko 

2. V jakém prostředí savci žijí. ________________________________________ 

3. Napište dva způsoby přivádění mláďat savců na svět. 

________________________________________________________________ 

B)    Zakroužkujte obrázky zvířat, kteří patří mezi savce. 

      

                     

https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Blesn%C3%A1_teplota


 

 
 


