
7.ročník učivo na období  23.11-27.11.2020 , odevzdejte 27.11.od 8-10 h ve 

škole . 

FYZIKA 

Téma : Rovnoměrný pohyb, výpočet doby pohybu rovnoměrného pohybu. 

Zapiš si do sešitu : 

Tělesa urazí dráhu s, jestliže se pohybují stálou rychlostí v po určitou dobu t. 

Druhy pohybu :    rovnoměrný pohyb – těleso urazí stejnou dráhu za stejný čas. 

                                                                     ( například automobil jedoucí po dálnici stejnou rychlostí) 

                              nerovnoměrný pohyb- těleso urazí různou dráhu za stejný čas 

                                                                      ( například automobil jezdící po městě) 

Výpočet doby t  rovnoměrného pohybu . 

Dobu t každého pohybu můžeme vypočítat, musíme ale znát rychlost tělesa v a dráhu pohybu s. 

K výpočtu použijeme vzorec: 

                                                        t =  s : v 

v =  rychlost,         s = dráha,      t =  čas, 

Uvedeme si vzorový příklad. Zapiš do sešitu 

Zadání příkladu č.1 : Jak dlouho jede cyklista, jede-li rychlostí v = 50 km/h a ujede dráhu s=200km?  

Zápis příkladu :      

                                     v = 50 km/h 

                                     s  =  200 km 

                                     t = ? ( h) 

Použijeme vzorec :     t = s : v  

Dosadíme do vzorce a vynásobíme  t= s: v =   200 : 50 =  4 h   

Výsledek                       t  = 4  h  

Napíšeme odpověď :     Cyklista  jede 4 hodiny. 

 

Vypočítejte do sešitu samostatně : 

Zadání příkladu č.2 : Jak dlouho jede cyklista, jede-li rychlostí v = 50 km/h a ujede dráhu s=300km? 

 

 

 



 

 

 

Řešení : 

Zadání příkladu č.2 :  Jak dlouho jede cyklista, jede-li rychlostí v = 50 km/h a ujede dráhu s=300km?  

Jakou ujede vzdálenost s ? 

Zápis příkladu :         v = 50 km/h 

                                     s  =  300 km 

                                     t = ? ( h ) 

Použijeme vzorec :     t = s : v 

Dosadíme do vzorce  t = s : v = 300: 50 = 6 h            

Výsledek                       t = 6 hodin 

Napíšeme odpověď :     Cyklista ujede vzdálenost za 6 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přírodopis    7. A     23. – 27. 11. 2020                            zadání 3 

Minulý týden jsem vám poslala přes webové stránky a facebook (nebo jste si mohli ve škole 

vyzvednout) povídání o cizopasnících – jsou to živočichové, kteří nám mohou způsobovat velmi 

nebezpečná onemocnění. Dnes si tyto informace zopakujeme – za odpovědi budete známkováni. 

Níže máte obrázky – vaším úkolem je doplnit název cizopasníka, který je na obrázku - k jednotlivým 

číslům. Úkol tedy zní: do sešitu napiš jen číslo obrázku a vedle název cizopasníka. Pak si přepiš do 

sešitu další text a doplň ho. 

Jestli to ještě neumíš – podívej se do úkolů z minulého týdne a doplň. 

Úkol mi přines ukázat do školy 27. 11. od 9-11 h nebo vyfoť a do 27. 11. pošli na mail: 

hanusova.ucitelka@seznam.cz 

Můžete si přijít taky pro tištěnou verzi do školy – každý pracovní den od 9 – 11 h. 

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

 

Cizopasníci – opakování 

 

1)                            2)                         3)                         4)                              5)  

 

 

 

 

Piš do sešitu a doplňuj: 

 

Jak se nazývají cizopasníci cizím názvem?  ……………………………….. 

 

Co je to parazitismus?  ………………………………………………………………………... 

 

Kteří parazité žijí uvnitř lidského těla?  ………………………………………………………. 

 

Kteří parazité žijí na povrchu lidského těla?  …………………………………………………. 

 

Kde žije tasemnice?  …………………………..  Kde žije roup?................................................ 

 

Co víš o pijavce? ………………………………………………………………………………. 

 

Čím se živí veš? ……………………………. Co jsou to hnidy? ……………………………... 

 

Který cizopasník výborně skáče? ……………………………… 

 

Čím nám škodí štěnice? ……………………………………….. 

 

Které nemoci přenáší klíště? …………………………………………………………………… 

 

Jak se můžeme chránit před klíšťaty?  …………………………………………………………. 

 

Komár-samice nebo komár  – samec saje krev? ………………………………………………. 

 



                                            ČESKÝ JAZYK – 7. ROČNÍK 
(úkoly 23. 11. – 27. 11. 2020) 

Přečtěte si následující bajku a odpovězte na tři jednoduché otázky (odpovědi zapište do 

sešitu) – dostanete známku. 

Druhý úkol je přepsat elektronickou komunikaci mezi dvěma kamarády správně a bez chyb 

(zapište do sešitu, je to krátké) Taky dostanete známku. A přemýšlejte 

Holub a mravenec 

Holub přiletěl k potoku, aby se napil. Najednou uslyšel tenounký hlásek: „Pomoc! Pomozte mi někdo! 

Topím se... Pomóóóc!“Holub se rozhlédl, ale nikoho neviděl.„Pomóóóc,“ uslyšel znovu a v tu chvíli 

spatřil v potoce mravence, jak se zoufale snaží dostat na břeh. Utrhl stéblo trávy a ponořil jej do vody. 

Mravenec se z posledních sil zachytil a holub ho vytáhl na břeh.„Děkuji ti, holoubku, že jsi mi 

zachránil život. Jistě se ti za to jednou odvděčím,“ sliboval mravenec.„Prosím tě, jak bys ty, takový 

nepatrný tvor, mi mohl pomoci,“ zasmál se holub. „Běž a dávej na sebe větší pozor,“ dodal a odletěl. 

Za nějaký čas podřimoval holub na větvi a nevšiml si, že se blíží člověk s puškou. Lovec jej spatřil, 

namířil pušku a už, už chtěl vystřelit, když tu náhle ucítil v patě silné štípnutí. Mravenec ho kousal 

znovu a znovu. Člověk sebou trhl, zmáčkl omylem spoušť a z pušky vyšla rána. Holub se hned 

probral, zamával křídly a rychle odletěl. 

1. Jaký byl holub? 

o lstivý a hladový 

o vychytralý a zrádný 

o vstřícný, ale namyšlený 

o krásný, ale hloupý 

2. Mravenec v bajce projevil: 

o mstivost 

o vděčnost 

o hloupost 

o vypočítavost 

3. Jaké poučení bajka ilustruje? 

o Kdo chce kam, pomozme mu tam. 

o Komu není rady, tomu není pomoci. 

o I ten nejnepatrnější nám někdy může pomoci. 

o Pomocnou ruku najdeš nejspíše na konci svého ramene. 

 

Přepište text do sešitu bez chyb: 

 



Zeměpis 7. ročník (učivo 23. 11. – 27. 11. 2020) 

 

Udělejte si krátký zápis do sešitu ke kontinentu Amerika 

Kdo má možnost, pusťte si prezentaci na webu 

https://www.youtube.com/watch?v=bj-c2IUNMVQ&feature=youtu.be 

 

Amerika 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bj-c2IUNMVQ&feature=youtu.be


Matematika VII. A; 23. -27. 11. (vše opiš a spočítej do sešitu, který doneseš v pátek 27. 11. do školy 

nebo do pátku 27. 11. vyfotíš a pošleš mi emailem, přes Messenger, nebo ve skupině na FB) 

1. Opakování 

Přepiš pod sebe a spočítej 

5827 + 946   8203 – 864  385 ∙ 72  624 ∙ 35 

 

2. SČÍTÁNÍ ZLOMKŮ se stejným jmenovatelem 

Dva zlomky se stejným jmenovatelem sečtu tak, že sečtu čitatele (čísla nahoře) a 

jmenovatele (čísla dole) opíšu. 

Pokud můžu krátit (čitatel i jmenovatel jde dělit stejným číslem), výsledek krácením upravím 

až na základní tvar. 
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4
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𝟓
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… pro jednodušší pochopení: 
Jirka snědl 3 sedminy koláče a později snědl 
ještě 2 sedminy. Snědl tedy tři plus dvě 
sedminy, sečteme a zjistíme, že snědl celkem 
pět sedmin. 
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… sečteme čitatele (čísla nahoře) 4+2=6, 
jmenovatele opíšeme (zůstává 9). Výsledek 
sčítání je šest devítin. Čísla 6 a 9 můžu krátit 
3 (můžu obě vydělit 3), pak dostanu konečný 
výsledek = dvě třetiny  

 

Sčítej sám: 
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3. ODČÍTÁNÍ ZLOMKŮ se stejným jmenovatelem 

Dva zlomky se stejným jmenovatelem odečtu tak, že odečtu čitatele (čísla nahoře) a 

jmenovatele (čísla dole) opíšu. 

Pokud můžu krátit (čitatel i jmenovatel jde dělit stejným číslem), výsledek krácením upravím 

až na základní tvar. 
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4
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𝟑
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… pro jednodušší pochopení: 
Jirka měl 5 čtvrtin koláče, snědl 2 
čtvrtiny. Měl 5, snědl (tedy ubral) 2, 
odečteme 5-2 a zjistíme, že mu zůstaly 
3 čtvrtiny. Čtvrtina se nemění, mám 
pořád stejné díly koláče. 
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… odečteme čitatele (čísla nahoře) 8-
2=6, jmenovatele opíšeme (zůstává 9). 
Výsledek odčítání je šest devítin. Čísla 
6 a 9 můžu krátit 3 (můžu obě vydělit 
3), pak dostanu konečný výsledek = 
dvě třetiny  

 

Odečítej sám: 
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4. Anglický jazyk   VII. tř.   23. 11. – 27. 11. 2020                                         Ing. Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě a zdraví. Zasílám vám tyto úkoly pro následující 
období. Pokud si nebude s něčím vědět rady, kontaktujte mne, rád vám se vším pomůžu. 
Hotové úkoly prosím vyfoťte a pošlete.       
evzen.tarasjuk@seznam.cz   nebo   www.facebook.com/tarasjuk.evzen/ 

Vše pište do pracovního sešitu AJ! 

• Odpověz na otázky.  

Your name:        How old are you:   Your mother's name: 

Your class:    Your teacher's name:   Your father's name: 

Your favorite colour:  Your favorite number:  Your 

favorite food: 

• Přečti si text Bob (Read the text).    Přepiš anglický text do sešitu. 

• Přelož anglický text do českého jazyka (Translate the text). 

Bob 

Hello! My name is Bob Stevenson and I’m ten years old. I live in New York and I’m American. 
My address is 18, Park Lane and my phone number is five, five, five, three, six, oh, nine.  
I’m a student and my favorite color is blue. I like sport. Bye!!  
 

• Odpověz písemně na otázky podle textu.  Answer the questions:  

1. What’s his name?  

2. What’s his surname?  

3. How old is he?  

4. Where is Bob from?  

5. What nationality is he?  

6. What’s his address?  

7. What’s his phone number?  

8. What’s his favorite color?  

9. What’s his favourite subject?  

mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz
http://www.facebook.com/tarasjuk.evzen/


Vo od 23.11.27.11.2020 

Ahoj děti. Tento týden si zopakujeme, jak se máme zdravit podáním ruky. Mám pro vás pár 

jednoduchých otázek v pracovním listě.                                                                                            

Vypracované úkoly v sešitě ofoť a pošli. Posílejte do emailu nebo da messengeru.                                                                                                                                    

Pozorně si přečti pravidla podání ruky: 

Podávání ruky se vyvinulo z gesta, kterým příchozí dával 
najevo, že v ruce nemá zbraň.  
Tisíciletá tradice nás zavazuje dodržovat čistotu a 
symboliku tohoto 

pozdravu. 

Proto si podáváme pravou ruku (pravá strana je vždy 
čestnější), a to i leváci. Ruku si nepodáváme přes 
překážku (třeba přes stůl). 

Ruku nabízí vždy společensky významnější osoba: žena, starší, host, učitel, nadřízený. Nabízenou 
ruku nelze odmítnout. 
Je pravda, že někde se zdraví tradičními způsoby, např. v jihovýchodní Asii sepnutými dlaněmi a 
úklonou, domorodci na Novém Zélandě si položí čelo na čelo a otírají se nosy, muslimky a ortodoxní 
židovky vám taky ruku nenabídnou. 
Odpověz na otázky: 

1. Otázka Pomocí šipky rozhodni: (opiš do sešitu a spoj čárou správnou odpověď). 

 

 

 

Podávání rukou je nehygienické. 
Podávanou ruku uchopíme zcela jemně, aby to téměř vůbec nebylo cítit. 
Podávanou ruku pevně stiskneme. 
Rukou pořádně potřeseme. 
Ženě ruku podáme zásadně jako první. 
Můžu klidně podat i levou ruku a nic se neděje. 
Zvyk podávat si ruce platí po celém světě. 
Podřízený natáhne ruku jako první, aby bylo vidět, že si chce rukou potřást. 
Jsem-li levák, podávám levou. 
Dívám se do očí tomu, komu podávám ruku. 
 

2. otázka 

Kdo komu ruku podává jako první? (opiš do sešitu a zakroužkuj správnou odpověď) 

žena     muž   

mladší    starší  
nadřízený    podřízený 
 

3. otázka 

 
Uspořádej (pravidlo) větu správně. (napiš větu správně do sešitu). 
JAKO PODÁVÁ  OSOBA   PRVNÍ    RUKU   SPOLEČENSKY    VÝZNAMNĚJŠÍ 



Němčina    :Doplň informace o sobě 

Vorname: 

Familienname: 

Adresse: 

Postleitzahl: 

Land: 

Handynummer: 

E- Mail- Adresse: 

 

2. Odpovídej: 

Wie hei3t du? 

Wo wohnst du? 

Woher kommst du? 

Was magst du? 

Wie alt bist du? 

3. Doplň věty a přelož je. 

Sind, hei3e, bist, kommen, kommst, hei3en, komme 

Ich ………………………Marta. 

Du………………………..13. 

Wie……………………….Sie? 

Ich………………………….aus Berlin. 

Woher………………………..du? 

Woher………………………..Sie? 

Wie alt………………………..Sie? 

 

 


