
Přírodopis  7. A    22. 2. – 26. 2. 2021      zadání 6 

Minulý týden jsme se začali učit o nové skupině živočichů, kterou dobře znáte – Hmyz. Níže máte na 

toto učivo jednoduché opakování. Tento týden budeme pokračovat – řekneme si něco o dýchání, 

rozmnožování a vývoji hmyzu. Vaším úkolem tedy je doplnit opakování-z tohoto dostanete známku, 

a zapsat si do sešitu a naučit se nové učivo.  

Můžete si přijít taky pro tištěnou verzi do školy nebo na konzultaci – pokud něčemu nerozumíte – každý 

pracovní den od 9 – 11 h. Úkol mi přineste ukázat do školy 26. 2.  nebo vyfoťte a do 26. 2. pošlete na 

mail: hanusova.ucitelka@seznam.cz 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opakování: 

1) Napiš 3 živočichy, kteří patří do skupiny Hmyz: ………………..   …………………..   …………………….. 

2) Kde všude žije hmyz? ………………………………………………………………………………………………………… 

3) Na jaké části se dělí jejich tělo? …………………..   ……………………   …………………   …………………….. 

4) Kolik má hmyz nohou? …………… 

5) Co je to chitin? ………………………………………………………………………………………………………………….. 

6) Jaké ústní ústrojí může mít hmyz ?          ………………  ………………..  …………………    ………………… 

Hmyz-pokračování 

Dýchání hmyzu – hmyz dýchá vzdušnicemi 

ÚSTNÍ ÚSTROJÍ HMYZU 

- kousací – slouží k ukusovaní a drcení potravy 

(brouci, mravenci, vážky)       

- sací-saje tekutinu=nektar z květů (motýl, 

včela, moucha)      

- bodavě savé - ostrý sosák, proniká i přes 

pevný obal   (mšice, komár)  

 

Rozmnožování hmyzu: 

 

Hmyz se vyvíjí 2 způsoby: proměnou dokonalou a proměnou nedokonalou 

1) HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU 

Hmyz naklade vajíčka, z vajíček se líhnou larvy nebo housenky, které se dospělému hmyzu 

vůbec nepodobají. Larvy rostou, několikrát se svlékají, nakonec se promění v kuklu. Z ní se 

vylíhne okřídlený dospělý jedinec. 

stadia: vajíčko →   larva →   kukla →    dospělý jedinec 

 

vosy, včely, mravenci, brouci, motýli, mouchy, blechy 
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Dějepis 7. třída    učební plán 22.2 – 26. 2. 2021 

 

 

Ahoj sedmáci,  

následující text si přepište do sešitů a naučte se jej. Písemně do sešitu vypracujte 

otázky, které jsou pod textem a tyto vypracované otázky doneste do školy, ať vám 

je mohu oznámkovat. Pokud chcete, můžete mi je zaslat elektronicky na mail: 

domacipriprava@centrum.cz . Termín odevzdání vypracovaných otázek je pátek, 

26.2.2021. 

 

Krátké opakování 

 

Boleslav II. založil roku 973 n.l. pražské biskupství, s tím souhlasil papež a posílilo to 

postavení českého knížete. Prvním biskupem byl kněz Dětmar a druhým Vojtěch 

z konkurenčního rodu Slavníkovců. Slavníkovci byli vyvražděni. Syn knížete Boleslava 

II. Oldřich definitivně připojil k českému knížectví Moravu. Po Oldřichovi usedl na 

knížecí stolec jeho syn Břetislav. Ten byl velmi schopný panovník, přivezl z Polska 

ostatky svatého Vojtěcha, vydal první český zákoník. Vybudoval soustavu knížecích 

hradů, ty plnily tyto funkce: obrana, výběr daní, soudnictví. Také zavedl stařešinský řád, 

podle kterého měl vládnout vždy nejstarší muž z rodu Přemyslovců. 

 

Čechy v době knížecí – Důsledky zavedení stařešinského řádu 

 

Brzy po Břetislavově smrti se ukázalo, že stařešinský řád nemůže dobře fungovat, 

protože jeho synové se stali zakladateli několika větví přemyslovského rodu, které mezi 

sebou zase soupeřily o právo na knížecí stolec. Ti, kteří se snažili získat vládu se 

s žádostí o pomoc obraceli na panovníka Svaté říše římské, což vedlo k závislosti 

českého knížectví na Svaté říši římské (oblast dnešního Německa). Dalším problémem 

českých knížat byla vzrůstající moc knížecí družiny (=nejbližší, nejschopnější a věrní 

vojáci a pomocníci knížat). Její členové dobře věděli, jak je jejich podpora při 

nástupnických bojích důležitá, a žádali za ni větší podíl na vládě. Do knížecí družiny se 

mohl dostat i nevolník, pokud jeho schopnosti knížete zaujaly. Většinou si ale vybíral 

příslušníky vyšších vrstev, protože měli dost peněz na to, aby si koupili koně a zbroj a 

také byli odmalička v bojovém výcviku. Družina měla stejný osud jako její kníže. Pokud 

byl sesazen, i jeho družiníci přišli o své postavení a často i o život. Stejný osud čekal i 

družiníka, který by svého knížete zradil. Příště se dozvíte kdo byl prvním českým králem 

a čím si titul krále zasloužil. 

 

Otázky: 

1) Který kníže definitivně připojil k českému knížectví Moravu? 

2) Co je to nástupnický boj? 

3) Kde ležela Svatá říše římská? 

4) Co to byla knížecí družina? 

5) Co znamená stařešinský řád? 

6) Nakreslete, jak si myslíte, že vypadal válečník na koni se zbrojí (za 3 body!) 
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Německý jazyk 7. třída                           učební plán 22.2-26.2. 2021 
 
Milá sedmičko, 
teď se naučíme nějaká nová slovíčka, ovoce a zeleninu a sloveso bydlet, 
abychom si mohli zkusit vytvářet jednoduché věty. Vypracujte tento list, 
přepište si vše do sešitu a doneste k opravě do pátku, tedy do 26.2.2021, 
protože příští týden jsou prázdniny. Je také možné zaslat elektronicky a to na 
známý email:                          domacipriprava@centrum.cz   Vím, že není lehké 

se takhle učit sám jazyk doma, ale něco společně určitě zvládneme. 😊 

 

 

 

Obst und Gemüse – ovoce a zelenina 

 

Gemüse - zelenina 

Die Gurke - okurka 

Die Tomate - rajče 

Die Paprika - paprika 

Die Kartoffel - brambor 

Die Brokkoli - brokolice 

Obst - ovoce 

Der Apfel - jablko 

Die Birne - hruška 

Die Orange - pomeranč 

Die Banane - bananán 

Das Zitrone - citrón 

Skloňování slovesa  BYDLET – (přepiš do sešitu a nauč se) 

Já bydlím – ich wohne 

Ty bydlíš – du wohnst 

On bydlí – er wohnt 

Ona bydlí – sie wohnt 

Ono bydlí – es wohnt 

My bydlíme – wir wohnen 

Vy bydlíte – ihr wohnt 

Oni bydlí – sie/Sie wohnen 

Přelož věty do němčiny, využij znalosti slovíček z předchozích lekcí 

1) To je kůň. Kůň je rychlý- …...Das ist Pferd. Das Pferd ist schnell 

2) To je rybička. Ta rybička je žlutá-...................................................................................... 

3) To je prase. To prase je tlusté-................................................................................................... 

4) Ty máš psa. Ten pes je hnědý -............................................................................................. 

5) On má maminku. Ta maminka je štíhlá - …........................................................................ 

6) Ona má jablko. To jablko je zelené - …................................................................................. 

7) My máme ptáčka. Ten ptáček je rychlý - …........................................................................... 

8) Oni jsou brat a sestra. Ta sestra je malá. Ten bratr je velký - …............................................. 
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Matematika VII. A – týden 22. – 26. 2. 2021 

Tento týden naposledy budeme počítat s procenty. Budeme řešit slovní úlohy. Pečlivě čti zadání, 

červeně psaný text je vysvětlení k zápisu, stručně napiš zápis (pro výpočet pomocí trojčlenky), zapiš 

výpočet, vypočítej a napiš odpověď.   

Vše, i zadání, pište do sešitu. Dvě slovní úlohy zkusíte sami a opět vás čekají příklady na opakování ☺. 

Sešit vyfoťte a pošlete do 28. 2. přes messenger, na rkristkova@seznam.cz nebo doneste v pondělí 1. 

března ke kontrole do školy. Pokud si nevíte rady, napište mi, kontakt všichni máte. 

Výsledky z minulého týdne: 

30% z 840 je 252    210 % z 60 je 126  

100 %, když víš, že 40 % je 680, vyšlo 1700 100 %, když víš, že 130 % je 260, vyšlo 200 

Rodina Nových zaplatí za opravu domu 343400 Kč. 

 

SLOVNÍ ÚLOHY         24. února 

PŮVODNÍ CENA je vždy 100 %.  

1. Tričko zlevnili o 30 % a jeho cena po zlevnění je 210 Kč. Jaká byla původní cena trička? 

Původní cena, kterou neznám, byla 100%. Zlevnili o 30 % - po slevě zůstalo 70% ceny a to je 210 Kč. 

Z těchto údajů udělám zápis. 

70 % ………… 210Kč 

100 % .......... x Kč 

x = 210 ∙ 100 : 70 = 21000 : 70 = 300 Kč 

Původní cena byla 300 Kč. 

 

2. CD přehrávač stál původně 5 300 Kč a nyní stojí 4 505 Kč. O kolik %  byl zlevněný? 

Původní cena byla 100 % a to bylo 5300 Kč. Nyní stojí 4505 Kč. Vypočítám, kolik byla sleva a pak 

zjistím, kolik % z 5300 Kč ta sleva je.  

Sleva je 5300 – 4505 = 795 Kč. 

100 % ……… 5300 Kč 

x % …………… 795 Kč 

x = 100 ∙ 795 : 5300 = 79500 : 5300 = 15 % 

Sleva byla 15 %. 
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3. Televizor, jehož původní cena byla 15 000 Kč, byl dvakrát zlevněn. Nejprve o 15 % a později o 40 % 

nové ceny. Vypočítejte, jaká byla konečná cena televizoru. 

Tady máme dva příklady v jednom. Nejdřív televizor zlevnili o 15 % - budu tedy počítat 85 % z 15 000 

Kč (z původní ceny). A po slevě jej zlevnili znova, teď o 40 % - to bude 60 % ze zlevněné ceny. 

100 % ……….15000 Kč 

85 % ………… x Kč 

x = 15000 ∙ 85 : 100 = 12750 Kč 

100 % ………… 12750 Kč 

60 % …………… x Kč 

x = 12750 ∙ 60 : 100 = 7650 Kč 

Televizor stojí 7650 Kč. 

SAMOSTATNÁ PRÁCE        25. února 

Vypočítej dvě slovní úlohy, udělej zápis, výpočet a odpověď. 

1. Židle stála původně 430 korun, Zdražili ji o 20%. Za kolik se židle prodává nyní? 

2. Křeslo stálo původně 3800 korun, nyní stojí 3200 korun. Kolik procent činí sleva. 

 

OPAKOVÁNÍ          26. února 

Zopakuj si sčítání a odčítání. Příklady přesně opiš do sešitu. 

1. PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ  

439 416 17 359 135 685 217 349 87 967 614 872 

26 809 315 877 526 335 59 687 98 789 38 908 
 

 

 

2. PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ  

457 236 815 018 963 147 380 953 86 640 507 143 

- 207 093 - 584 998 - 428 588 - 122 369 - 14 328 - 93 488 
 

  



ČESKÝ JAZYK – 7. ROČNÍK 

(úkoly 22. 2. – 26. 2. 2021) 
 

• Tento týden budeme pokračovat v neohebných slovních druzích. Na řadě jsou SPOJKY. 

• Nejprve máte trochu teorie, zapište si do sešitu. 

• Potom máte pár úkolů, které vypracujte do sešitu. Sešit pošlete ke kontrole. 

• Kdybyste cokoli potřebovali, ozvěte se na FB skupinu nebo email zkoberska@post.cz 

• Můžete si také domluvit konzultaci ve škole. 

SPOJKY 

•  Spojky spojují jednotlivé větné členy nebo věty, jsou to slova neohebná. 

 

 

Vypracujte do sešitu: 

1. Přečtěte si věty v řádku a doplněním vhodné spojky z nich utvořte souvětí. 

Spojky na výběr: a, že, proto, ale, protože, aby, nebo, když, že 

Simona má dlouhou chvíli,_________________ je sama doma. 

Dáša se pilně učí, ___________ zítra ve škole dostala dobrou známku. 

V zimě jezdíme na lyžích,______________ bruslíme na zamrzlém rybníce. 

Adélka se těší, _____________ dostane k narozeninám panenku. 

Na jaře přilétají tažní ptáci___________ staví si hnízda. 
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4. Z následujících slov vyberte pouze spojky a zakroužkuj je. 

ale, vadné, jak, protože, na, zima, první, pod, aby, uměle, já, je, z, a, haf, můj, stůl, zlá, nebo 

 

 

5. Vymyslete souvětí s následujícími spojkami a napiš je.  

 

ale 

___________________________________________________________________________ 

a proto 

___________________________________________________________________________ 

že 

____________________________________________________________________________ 

  



Zeměpis 7. ročník (učivo 22. 2. – 26. 2. 2021) 

 

• Tento týden pokračujeme další kapitolou JIŽNÍ AMERIKA 

• Opět můžete využít prezentaci, na kterou máte odkaz níže. Kdo má možnost, pusťte si, je 

tam i spousta zajímavých fotografií, map apod. 

• Sešit pošlete ke kontrole! (nebo přineste ukázat do školy) 

 

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

 

JIŽNÍ AMERIKA 

 

 

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


 

 

 

 



 

 

  



7. ročník 

Téma: Typologie temperamentu      

 Typologie temperamentu  

Napiš si do sešitu 4 druhy temperamentu člověka ( viz. sangvinik, cholerik, flegmatik, 
melancholik) a na základě této charakteristiky přiřaď danou charakteristiku 
k jednotlivým obrázkům, pod tímto textem. ( spoj čarou ) 

 

 

 

 
 
 

Čtyři temperamenty (flegmatik, cholerik, sangvinik, melancholik) 

• sangvinik (krev) – vyznačuje se především přiměřenou reaktivitou; na slabé podněty 
reaguje slabě, na silné silně; dominuje u něho reakce typu „slaměný oheň“ tj. rychlé 
doznívání zážitku a rychlé změny zaměření; je přizpůsobivý, emočně vyrovnaný, ale poněkud 
nestálý a lehkovážný, vesele laděný, optimistický, jeho prožitky jsou spíše mělké a stejně tak 
i jeho city – emočně stabilní extrovert 

• flegmatik (sliz; hlen) – je emočně celkem vyrovnaný, navenek se jeví jako lhostejný, 
vzrušují ho jen velmi silné podněty, vykazuje stálost a vcelku spokojenost, klid a až 
chladnokrevnost či apatii; hlubší vztahy má jen k vybraným osobám; je spíše pasivní a bez 
velkých životních ambicí a požadavků, nemá rád změny a pohybově je spíše úsporný – 
emočně stabilní introvert 

• melancholik (černá žluč) – vyznačuje se hlubokými prožitky a spíše smutným laděním, 
pesimismem a strachem z budoucnosti; život je pro něj často obtížný, usiluje o klid a nesnáší 
vypjaté situace, vzruchy, hlučnost, jeho city jsou trvalé, ale jejich intenzita se neprojevuje 
navenek, žije spíše vnitřně; obtížně navazuje kontakty, vztahy, které naváže, jsou trvalé a 
hluboké – emočně labilní introvert. 

• cholerik (žluč) – je silně vzrušivý, má sklon k výbuchům hněvu a k agresi, těžko se ovládá a 
reaguje často impulzivně, nerozvážně, má sklon „prorážet hlavou zeď“, je netrpělivý, 
panovačný, vyžaduje často od jiných ústupky, je egocentrický, soužití s ním je obtížné; 
emočně je labilní, city jsou u něho vyvolány snadno, navenek reaguje rychle, silně, často bez 
zábran – emočně labilní extrovert. 

(Existují samozřejmě i „směsice“, tzn. že jste například flegmatik a některé situace z vás třeba 
dočasně udělají cholerika atd.) 
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11. Anglický jazyk   VII. tř.    22.2. –  26.2. 2021                                            Ing. Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, zasílám vám tyto úkoly pro následující období. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište 
mi email:      evzen.tarasjuk@seznam.cz      nebo na Facebook. 

Pistě prosím do pracovního sešitu! 
1. Přepiš si DO SLOVNÍKU nová slova. Nauč se slovíčka.   

Ve městě. In the city 

ČJ AJ  ČJ AJ 

autobusové nádraží bus station  kavárna cafe 

banka bank  kino cinema 

byt flat  knihovna library 

dům house  letiště airport 

garáž garage  nemocnice hospital 

hřiště playground  obchod shop 

parkoviště parking  policejní stanice police station 

plavecký bazén swimming pool  pošta post office 

2. Přepiš si a přelož věty do českého jazyka pomoci tabulky.  
1. The bank is in the city centre ________________________________________________________ 
2. Our house has got a garage__________________________________________________________ 
3. We have got a nice and big flat _______________________________________________________ 
4. The parking is full of cars ____________________________________________________________ 
5. There are lots of kids on the playground _______________________________________________ 
6. Ostrava has got a faculty hospital _____________________________________________________ 

3. Přelož věty do anglického jazyka pomoci tabulky. 

1. Mám rád plavecký bazén________________________________ 

2. Obchod je velký a čistý__________________________________ 
3. Pošta je malá _________________________________________ 
4. Ostrava má deset knihoven ______________________________ 
5. Obchodní centrum Karolina má kino________________________ 

4. Zopakuj časování slovesa TO BE (být). Přepiš si do sešitu.  

5. Vyber správnou formu slovesa to be (am, is nebo are).  

6. Přepiš si hotový text. Přelož věty do českého jazyka.   

Hi. I is/am Jane. I are/am twelve. This is/are my brother Sam. He is/am ten. Elena am/is my sister. She 
am/is thirteen. We are/is from Australia. Scooty and Snowy is/are my dogs. Snowy is/are big and 
Scooty am/is small. They is/are my very good friends. 

mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz


Fyzika 7.A  

Téma – Opakování - Kreslíme grafy 

GRAF ROVNOMĚRNÉHO POHYBU 

1.  Podle tabulky nakreslete do sešitu graf závislosti dráhy na čase tak, jak jsme to 

udělali v hodinách. Návod máte v sešite        tak vzpomínejte a hodně štěstí v konstrukci. 

      Tabulku si překreslite do sešitu. 

 

s(m) 30 60 90 120 150 180 210 240 270 

t(s) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 
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Řešení : 

GRAF ROVNOMĚRNÉHO POHYBU 

1.  Podle tabulky nakreslete graf závislosti dráhy na čase: 

 

s(m) 30 60 90 120 150 180 210 240 270 

t(s) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 
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