
7. třída (23.11. – 27.11.2020) 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Kaločová 

Skupina pro 7. třídou na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/261056158245921 

Messenger (FB): Barča Kaločová, Email: KalocovaB@seznam.cz 

PŘÍŠTĚ SE DO ŠKOLY DOSTAVTE V PONDĚLÍ 30.11. V 9 HODIN – DONESETE 

TYTO VYPRACOVANÉ ÚKOLY A DOSTANETE NOVÉ 

Všechny pracovní listy se známkují: neodevzdáno = 5 

 

Úkoly dějepis 7. roč. (H. Vojtasík) 

Zapiš do sešitu. Při zkoušení budu kontrolovat. Odpovědi na papíře dones do 

školy. 

Středověká společnost 2 

 

Duchovenstvo – zvolili si náboženství jako náplň svého života 

a) kněží  - vykonávají náboženské úkony = slouží mše, křtí, pohřbívají, 

oddávají, zakládají kláštery, mnišské řády 

b) jeptišky – zakládají kláštery, pomáhají nemocným lidem 

Církev měla v té době velký význam pro rozvoj vzdělanosti a umění. 

V klášterech vznikaly letopisy, kroniky. Opisovaly se knihy ručně až do 

vynálezu knihtisku v 15. st. 

Pracující lid – nejpočetnější vrstvy společnosti, tvořena zemědělci a 

řemeslníky. Měli svého pána = poddaní. Museli odevzdávat svému pánovi 

část úrody = dávky. 

1) Vyjmenuj panovnické tituly 

 

2) Vysvětli rozdíl mezi králem a knížetem 

 

https://www.facebook.com/groups/261056158245921
mailto:KalocovaB@seznam.cz


3) Jaký měl panovník vztah ke svému státu? 

 

4) Vysvětli rozdíl mezi šlechticem a rytířem 

 

5) Které církevní obřady provázely člověka životem? 

 

Úkoly Aj 7. třída , od 23.11 do 27.11. 2020 

Přítomných čas průběhový: 

I : Procvičování: 

I. Procvičování 

I a) Přeložte tato slovesa:  

take_________ do__________ 

write________ come__________ 

put__________ make__________ 

get__________ study__________ 

help_________ drive__________ 

 

I b) Připojte správně koncovku -ing 

Vzor: write-writing 

Make_________, dance__________, play__________, shop___________, read_________, 

Swim_________, go_________,  write________, sit________, cook___________ 

I c) 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________________________ 

 I am drinking tea now___________________________ 

 I ´m not reading the book________________________ 

 She isn´t swimming now.________________________ 

 They aren´t singin now.__________________________ 

 We aren´t riding a bike.__________________________ 

 He isn´t writing a letter__________________________ 

I d) dejte věty do správného pořadí: 

Vzor:  is he playing football. He is playing football 

 Are you singing_______________________ 



 riding a bike is he_____________________ 

 I driving tea now am___________________ 

II. Slovíčka (Přepište do sešitu.) 

smile /smajl/ smát se, úsměv   water /vot/ voda, zalít 

feed /fíd/ krmit    slide /slajd/ skluzavka, klouzat 

build /bild/ stavět    run /ran/ běhat 

jump /džamp/ skákat    swing /swin/ houpačka, houpat 

skate /skejt/ bruslit, brusle   sleep /slíp/ spát 

 

 

Úkoly Informatika 7. třída, od 23.11 do 27.11. 2020 

I. Pokud můžete, podívejte se na video (EXCEL:základy změna velikosti 

sloupců…,Excel 01- podmíněné formátování) 

II. Opakování z minula:napište Co je to? 

a) Aktuální buňka:  

b) Aktuální list:  

III. Přepište do sešitu: 

Nový list mohu vytvořit na spodní liště za nabídkou list 1,list 2….  

 

 
IV. Do obrázku zakroužkujte ikonu:  

a) sloučit a zarovnat 

b) záložky (domů, vložení a rozložení stránky) 

 



7. třída, ZEMĚPIS (23.11. – 27.11.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

OPIŠ SI DO SEŠITU A ODPOVĚZ NA OTÁZKY 

POD TEXTEM (opsaný text vyfoť a pošli na můj 

messenger) 

JIŽNÍ AMERIKA 

- rozkládá se převážně na jižní polokouli 

- celou oblastí prostupuje majestátní pohoří 

And 

- Amazonská nížina v povodí Amazonky je 

pokrytá nejrozsáhlejším tropickým deštným 

lesem na světě 

- velké rozdíly v životních podmínkách obyvatel 

– od velké chudoby až po velké bohatství 

obyvatelé Jižní Ameriky spojuje: 

1. jazyk – španělština (portugalština v Brazílii) 

2. náboženství – křesťanství 

3. míšení ras – zvláště mongoloidních a europoidních (indiánů a bělochů) 

4. podobný historický vývoj – kolonizace území domorodých indiánů španělskými a portugalskými 

dobyvateli 

Dělení států Jižní Ameriky, dle podobných přírodních podmínek: 

1. andské země – PERU, EKVÁDOR, BOLÍVIE, KOLUMBIE, VENEZUELA a CHILE 

2. laplatské země – ARGENTINA, PARAGUAY, URUGUAY 

3. tropická Jižní Amerika - BRAZÍLIE 

ODPOVĚZ NA OTÁZKY: 

1. Jakým jazykem se převážně hovoří v Jižní Americe? .......................................................................... 

2. Jaké převládá náboženství? ……………………………………………………………………………………………………………. 

3. Jak dělíme státy Jižní Ameriky z hlediska podobných přírodních podmínek? 

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

4. Jak se nazývá největší pohoří a největší řeka Jižní Ameriky? 

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



7. třída, PŘÍRODOPIS (23.11. – 27.11.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

PLAZI – OPAKOVÁNÍ, pokus se správně odpovědět, správné odpovědi příště 

1. Plazy dělíme: a) želvy, šupinatí (hadi, ještěři) a krokodýli, b) hadi a ještěři, c) krokodýli a želvy 

2. Plazi mají dobře vyvinutý: a) zrak, b) čich, c) hmat 

3. Kloaka je: a) společný vývod vylučovací, trávicí a rozmnožovací soustavy, b) řitní otvor plazů, 

c) močová trubice ptáků 

4. Plazi mají: a) stálou tělesnou teplotu, b) proměnlivou tělesnou teplotu, c) zvýšenou tělesnou 

teplotu 

5. Plazi mohou mít pokožku krytou: a) šupinami, b) hadrem, c) bradavicemi 

6. Želvy žijí: a) pouze ve vodě, b) pouze na souši, c) ve vodě i na souši 

7. Krokodýli jsou: a) velmi nebezpeční, b) velmi přítulní, c) slepí 

8. Kde nejčastěji najdeme hada: a) chladit se ve stínu, b) vyhřívat se na sluníčku, c) plavat ve 

vodě 

9. V ČR běžně žije: a) zmije jedovatá, b) anakonda, c) chřestýš 

10. Mezi velmi nebezpečné hady patří: a) úžovka obojková, b) kobra indická, c) úžovka 

podplamatá 

 

Poznávání plazů – doplň správný název plazů pod obrázek (nápověda: zmije obecná, úžovka 

obojková, kareta obrovská, krokodýl nilský) 

 

 
 

 

  

 

 

 



Německý jazyk 7. třída    učební plán 23. 11. – 27. 11. 2020 

Mgr. Leona Gierc 

 

Guten Tag sedmáci,  

tento týden si zopakujeme barvy. Máte je napsané v sešitě, tak pokud to nebudete 

umět, můžete se podívat do sešitu. 

 

Spoj čárou, co k sobě patří. 

 

Příklad:  

orange -----------------oranžová 

 

die Farben – barvy  

golden   bílá 

orange    fialová 

grau     zelená 

gelb    černá  

rot     modrá  

blau     růžová 

grün     šedá  

schwarz    stříbrná 

braun    žlutá  

silbern   béžová 

beige     červená  

violett    oranžová 

rosa     hnědá 

weiβ     zlatá 

      

     

 

 

 



JAZYK ČESKÝ, 7.třída DISTANČNÍ VÝUKA ( 23.- 27.11.2020) 

Vyučující: Mgr. Matylda Richterová 

Připomeneme si nedílnou součást našeho jazyka a literatury, a to přísloví, rčení a pořekadla, původně 

útvary ústní lidové slovesnosti. 

Přísloví je ustálené spojení slov, kde je obrazně vyjádřená nějaká zkušenost nebo moudrost. Druhem 

přísloví je i pranostika, ta se týká počasí v určitém dni nebo období, souvisela s pracemi na poli. 

Pořekadlo je ustálené spojení slov, které obrazným způsobem pojmenovává určité životní situace 

nebo představy. 

Rčení je ustálené spojení slov, které obrazně vyjadřuje nějaký abstraktní význam. 

1. Spoj správně začátek a konec přísloví : 

Každý chvilku                                             krátké nohy. 

Lepší vrabec v hrsti                                   sám sobě škodí. 

Kdo šetří                                                     nesmí do lesa. 

Pýcha                                                          tahá pilku. 

Kdo pozdě chodí                                       než holub na střeše. 

Lež má                                                        předchází pád. 

Kdo se bojí                                                 má za tři. 

 

2. Doplň konec přísloví : 

 

Tak dlouho se chodí s džbánem pro vodu, …………………………………………………….. . 

Když ptáčka lapají, ………………………………………………………………….. . 

Jak se do lesa volá, …………………………………………………………………. . 

Co můžeš udělat dnes, …………………………………………………………… . 

Bez práce …………………………………………………….. . 

 

3. Vysvětli svými slovy tato přísloví nebo rčení : 

 

Kdo seje vítr, sklízí bouři. 

 

Vlk se nažral a koza zůstala celá. 

 

Jablko nepadá daleko od stromu. 

 

Kdo chce psa bít, hůl si najde. 

 

Dvakrát měř a jednou řež. 

 

 

 

 

 



Fyzika VII. tř., 23. - 27. 11. 2020, Kreslíme grafy, Šebesta 

Podle návodu v učebnici s. 23-24 nakresli graf. Základ grafu jsem ti předkreslil, i 

s příslušným popisem a stupnicí. Třetí a osmý údaj z tabulky jsem také do 

budoucího grafu zakreslil. Dokresli zbývající údaje z tabulky. Pomůže ti s. 24. 

 

 

 

 

 

 

 



7. třída  -  výchova k občanství (V. Göbel)   -  23. - 27. 11. 2020 

 

nové učivo: 

Česká republika - demokratický stát 

 

slovo demokracie je složeninou dvou řeckých slov: demos  (lid)  a kratein (vládnout), 

je to tedy vláda lidu (vláda většiny) 

Česká republika vznikla 1. 1. 1993. ČR je demokratický stát - v demokratických státech si lidé  

volí ve svobodných volbách svoje zástupce, kteří potom stát řídí. Aby byla ve státě zajištěna  

demokracie, nemůže mít veškerou moc jen jeden orgán. V naší republice je proto moc  

rozdělena mezi tři na sobě nezávislé složky: 

1) moc zákonodárná - PARLAMENT (má dvě části: Poslaneckou sněmovnu a Senát) 

   -v Poslanecké sněmovně jsou poslanci, v Senátu jsou senátoři 

   -do PARLAMENTU občané volí své zástupce, jeho hlavním úkolem je vytvářet a schvalovat  

    zákony 

2) moc výkonná - v ČR ji má PREZIDENT a  VLÁDA (tvoří ji předseda vlády a ministři) 

   -prezident stojí v čele státu, vláda řídí zemi 

3) moc soudní - tu vykonávají SOUDY 

 

 

úkol: 

Přečti si pozorně výše uvedený text a doplň: 

 

-Česká republika vznikla 1. ledna roku  ………………………. 

-PARLAMENT se skládá z Po………….…………ké  s………………………….y     a     Se……………tu 

-do PARLAMENTU lidé ve volbách    v…………í  své zástupce  

-v Poslanecké sněmovně jsou   po………………………ci,  v Senátu jsou se………………………ři 



-v čele našeho státu stojí  p…………………………….t   

-ve VLÁDĚ jsou:  př…………………………da vlády    a      mi…………………..…ři    

-prezidentem České republiky je      Miloš   ………………………………………………………… 

-předsedou vlády (premiérem) je     Andrej …………………………………………………………. 

 

Matematika VII. tř. 23.11. – 27.11.2020                                                    

Rupec S 

 

Zlomky - opakování 
Rozšiřování zlomků 

Zlomek rozšíříme, když čitatele i jmenovatele zlomku vynásobíme stejným číslem. 

Zlomek 
4

1
rozšíříme dvěma, třemi a pěti 

4

1
.
2

2
= 

8

2
            

4

1
. 

3

3
= 
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3
          

4

1
. 

5

5
= 
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5
 

Hodnota zlomku se při rozšiřování nezmění 

 

1) Rozšiř následující zlomky číslem 3: 

2

1
      

7

2
     

11

14
     

3

7
     

31

12
 

2) Rozšiř zlomek 
8

3
číslem: 2, 5, 7, 8, 10, 12, 25, 100, 200 

 

3) Doplň číslo, aby platilo: 

5

3
= 

15
               

4

7
= 

28
            

12

11
= 

60
 

4

3
= 

20
              

5

8
= 

48
             

17

5
= 

40
 

Krácení zlomků 

Zlomek zkrátíme, když čitatele i jmenovatele vydělíme stejným přirozeným číslem, které 

je společným dělitelem čitatele i jmenovatele. 

Zlomek
16

8
 krátíme: 

dvěma 
16

8
= 

16

8
 :  

2

2
= 

8

4
        čtyřmi 
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8
= 
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8
 : 

4

4
 = 
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         osmi 
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8
 = 
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8
 : 

8

8
 = 
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1
 

Hodnota zlomku se při krácení nezmění. 

4) Zkrať zlomky číslem 2:   
8

6
=   

6

4
=                

30

20
=                   

16

12
= 



5) Zkrať tyto zlomky:
15

5
=             

5

15
=  

20

75
=               

100

80
=            

  
Zlomek v základním tvaru je zlomek, jehož čitatel i jmenovatel jsou nesoudělná čísla. 

2

1
, 

3

1
, 

3

7
, 

4

9
, 

21

11
, 

16

27
 

6) Převeď zlomky do základního tvaru:  





60

48

30

25

                 




28

16

45

35

       

Pokuste se vyřešit příklad 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

Matematika VII. tř. - IVP 23.11. – 27.11.2020                                          

Rupec S 

Horváthová S.,  Klempár J., Lešková S. 

Písemné sčítání v oboru milion 

 

1) Sečtěte 

 

368                5 024                    4 603                    1 533                   54 860 

  71                   138                    7 918                    6 905                   12 345 
  
 
 

2) Zapište správně pod sebe a sečtěte 

7 906 + 15 890 =                            34 561 + 78 095 = 

   637 + 28 059 =                            71 203 +   8 294 = 

1 564 + 44 852 =                              2 999 + 15 405 = 

2 703 +   1 538 =                            60 492 +   3 158 = 
 

3) Sečtěte 

953 + 1 820 + 2 040 = 

3 085 + 25 + 874 = 

1 865 + 750 + 2 760 = 

99 + 899 + 6 867 = 

675 + 7 890 + 3 050 = 

 
4) Zapište správně pod sebe a sečtěte 

  37 064 +     1 453 =                     75 420 + 543 000 = 

  95 075 +   34 750 =                   705 100 +   45 780 = 

  35 860 + 950 500 =                     67 438 + 156 800 = 



275 970 + 648 050 =                     99 999 +   11 111 = 

  75 981 + 134 650 =                   850 922 + 125 600 =  

 

Pokuste se vypočítat příklady 1, 2, 3, 4 

 
 
 
 

 

 

 

 


