
7. třída (30.11. – 4.12.) 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Kaločová 

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

Messenger (Facebook): Barča Kaločová 

 

 

 

 

 

Nástup do školy: 7.12.2020 

Dones všechny vypracované domácí úkoly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/261056158245921


             JAZYK ČESKÝ  7.třída  DISTANČNÍ VÝUKA ( 30.11.- 4.12.2020) 

Vyučující: Mgr. Matylda Richterová 

1. Přečti si pozorně tento text a doplň  i,í/ y,ý  : 

Světlo a barva jsou dva z důležitých faktorů našeho života. Ovlivňují naši existenci - 

naše b-tí, m-šlení i emoce, působí na naši náladu. Barv-  jsou někdy i zdrojem energie, 

která nás může pos-lovat, naplňovat nebo naopak ub-jet. Z f-zikálního hlediska je 

barva definována délkou elektromagnetických vln, kterými se šíří světlo. 

Z fyziologického pohledu dochází ke vzniku, a tedy k m-sení barev až na sítnici oka, 

lidé jsou schopn-  rozeznat až 180 barevných tónů. Z hlediska chemie tvoří barvy tzv. 

pigmenty a jejich poj-dla, třeba olej nebo i voda. A v umění je barva v-raznou složkou 

díla, v malířství tou nejpodstatnější. 

2. Procvičíme si opět ODVOZOVÁNÍ 

 (tvoření slov příbuzných od základového slova, popř. od kořene slova) : Např. slovo BARVA- 

barevný, zabarvení, barevnost, barvíř..  

Vytvoř tedy alespoň 2 PŘÍBUZNÁ slova k těmto slovům : 

myšlení - 

rozeznat -  

posilovat - 

pohled - 

voda - 

3. Zopakujeme si i hledání SYNONYM ke slovům v textu 

(slova stejného nebo podobného významu) : 

základní – 

naplňovat – 

ovlivňovat – 

schopný – 

4. A pokus se napsat i ANTONYMA k těmto slovům  

(slova opačného významu) : 

život – 

světlo – 

šířit – 

výrazná –  

 



Německý jazyk 7. třída    učební plán 30. 11. – 4. 12. 2020 

Mgr. Leona Gierc 

 

Guten Tag, sedmáci,  

v tomto týdnu se naučíme časovat sloveso heiβen. 

Připomínám, že tohle písmeno β je ostré S → sloveso heiβen tedy čteme 

hajsen. 

Opiš do sešitu a nauč se zpaměti. 

↓ 

 

Heiβen – jmenovat se 

      

JEDNOTNÉ ČÍSLO   MNOŽNÉ ČÍSLO     

1. ich heiβe – já se jmenuji  1. wir heiβen – my se jmenujeme   

2. du heiβt – ty se jmenuješ   2. ihr heiβt – vy se jmenujete  

3. er heiβt – on se jmenuje  3. sie heiβen – oni se jmenují   

    sie heiβt – ona se jmenuje      Sie heiβen – při vykání 

    es heiβt – ono se jmenuje 

FRÁZE 

Wie heißt du?   Jak se jmenuješ? 

Ich heiße…  Já se jmenuji…   

 

Do sešitu dopiš se svým jménem. 

Například: 

Ich heiße Honza. 

Ich heiße Naďa. 

Ich heiße Jakub. 



7. tř. ZEMĚPIS (30.11. – 4.12.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ AMERIKA 

1. Určete, o jaký stát se jedná (nápověda: Kanada, 

USA, Brazilíe, Mexiko, Kuba, Argentina, Bolívie, Peru) 

– vše najdeš v učebnici str. 37 – 56, internet… 

a) Niagarské vodopády – Inuité – Vancouver – hokej – tajga: …………………………………………… 

b) Ford – prérie – nejmocnější stát světa – Skalnaté hory: ……………………………………………….. 

c) Aztékové – Yucatán – tortilla – španělština – sombrero: ………………………………………………. 

d) doutníky – cukrová třtina – Havana – pionýři – embargo USA: …………………………………….. 

e) Inkové – Andy – planina Nazca – Machu Picchu – Cuzco: ……………………………………………… 

f) indiáni – Titicaca – La Paz – koka – vnitrozemský stát: ………………………………………………….. 

g) pampa – skot – Patagonie – La Plata – Paraná: …………………………………………………………….. 

h) samba – socha Krista – Amazonka – těžba nerostných surovin – fotbal: ……………………….. 

2. Rozhodni, zda je tvrzení pravdivé: zakroužkuj ANO či NE 

a) Typickou plodinou Střední Ameriky jsou batáty: ANO/NE 

b) Hlavní město Mexika patří mezi největší na světě: ANO/NE 

c) Panamský průplav se nachází mezi Tichým a Atlantským oceánem: ANO/NE 

3. Z uvedených pojmů sestavte dvojice: 

a) Aconcagua (6 959 m n. m.)                                   1. hora                         

b) Titicaca                                                                2. záliv 

c) Amazonská                                                               3. poušť 

d) Drakeův                                                               4. průliv 

e) Atacama                                                                    5. jezero 

f) Guyanská                                                              6. vysočina 

g) La Plata                                                                      7. Nížina 

 



7. tř., PŘÍRODOPIS (30.11. – 4.12.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI Z MINULA, KONTROLUJ 

1. Plazi dělíme na: a) želvy, šupinaté – hady a ještěry, krokodýly 

2. Plazi mají dobře vyvinutý: b) čich 

3. Kloaka je: a) společný vývod pro močové vylučovací a rozmnožovací cesty 

4. Plazi mají: b) proměnlivou tělesnou teplotu 

5. Plazi mohou mít pokožku krytou: a) šupinami 

6. Želvy žijí: c) ve vodě i na souši 

7. Krokodýli jsou: a) velmi nebezpeční 

8. Kde nejčastěji najdeme hada: b) vyhřívat se na sluníčku 

9. V ČR běžně žije: a) zmije jedovatá 

10. Mezi velmi nebezpečné hady patří: b) kobra indická 

Obrázky: 1. úžovka obojková (bílé měsíčky podél hlavy), 2. zmije jedovatá (klikatý pruh přes 

celá záda), 3. krokodýl nilský, 4. kareta obrovská 

SPOJ CO K SOBĚ PATŘÍ: 

1. ryby nadnáší                                       a) rozmnožování ryb 

2. ropucha je                                                b) plynový měchýř 

3. tření                                                     c) kostěné oblouky, kryjí žábra 

4. mlíčí                                                               d) obojživelník 

5. žábra                                                    e) pohlavní buňky samců ryb 

6. výborný čich mají                                                f) dýchací orgán ryb 

7. postranní čára slouží k                            g) plazi 

8. kaviár jsou                                                           h) vnímání změn tlaku ve vodě 

9. skřele                                                             i) jikry ryb 

 



Úkoly do dějepisu 7. roč. 30.11.- 4.12.2020 

(Mgr. H. Vojtasík) 

Zapiš do sešitu. Odpověz na otázky na papíře a ten dones podepsaný do školy. 

Západořímská říše 

Zanikla v průběhu stěhování národů v 5. století.  

Germáni zakládali na území západořímské říše svoje království – i ta však brzo zanikala.  

Výjimkou byla říše Franků                        Francká říše 

Vznikla na dolním toku řeky Rýn. Prvním králem se stal r. 481 Chlodvík. 

r. 751 se ujal moci nejslavnější panovník Karel Veliký 

- úspěšný válečník = rozšířil území říše- dobře se staral o správu státu a rozvoj 

vzdělanosti a kultury                                                                                                        

- podporoval vznik škol – chtěl mít vzdělané úředníky                

- chtěl obnovit římskou říši , miloval antické umění 

- r. 800 byl v Římě korunován na císaře – byl to velmi schopný a moudrý panovník 

Jeho vnuci se bili o moc, což vedlo k rozdělení francké říše na dvě části: 

Východofranckou říši – později se z ní stalo Německo. 

Západofranckou říši – později se z ní stala Francie. 

 

1) Jaké povinnosti měli zemědělci ve středověku? 

 

2) Jak se lidé mohli stát nevolníky? 

 

3) Na které vrstvy se dělila středověká společnost? 

 



Úkoly Aj 7. třída , od 30.11 do 4.12. 2020 (Mgr. Otipka David) 

Přítomných čas průběhový: 

I. Procvičování z minulé hodiny 

I a) Přeložte tato slovesa:  

smile_________   water__________ 

feed________    slide__________ 

build__________   run__________ 

jump__________   swing__________ 

skate_________   sleep__________ 

 

II. Přítomných čas průběhový, otázka: 

Výklad: Přepiš do sešitu!!! 

II. A) Výklad: Otázka v přítomném čase průběhovém se tvoří . 

pomocné sloveso   osoba významové sloveso+ing  ostatní 

      

Are  you playing   football  now? 

(Hraješ teď fotbal?) 

pomocné sloveso   osoba významové sloveso+ing  ostatní 

      

Is   he playing   football  now? 

(Hraje on fotbal?) 

II. Procvičení: 

II a) Z těchto oznamovacích vět vytvořte otázky: 

Vzor: You are playing basketball  Are you playing basketball? 

 She ´s feeding her dog.  ________________________________________ 

 We ´re singing    ________________________________________ 

 He is playing basketball  ________________________________________ 

 You are writing the letter now. ________________________________________ 

 I am watering flowers now.  ________________________________________ 

 

II 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 dinner: 

II c) věty (Přeložte do sešitu.) vzor: Are you watering flowers now? Zaléváš teď květiny? 

Is she jumping now?___________________________________  

Are you sleeping now?_________________________________ 



Úkoly Informatika 7. třída, od 30.11 do 4.12. 2020 

I. Opakování z minula: 

a) Kde se nachází záložky? Zakroužkuj je na obrázku. 

b) Kde se nachází ikona sloučit a zarovnat? Zakroužkuj je na obrázku. 

 

 

II. Přepište do sešitu: malé opakování  
a)  Počítačová ikona je v informatice označení pro malý grafický symbol 

(obrázek), který reprezentuje určitou funkci, aplikaci nebo typ souboru. 

III. Do obrázku zakroužkujte ikonu:  

a) Ohraničení buněk je olemování vybrané tabulky. 

b) V nabídce formát buněk najdeme několik záložek. Jednou z nich je 

ohraničení buněk 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor


Fyzika VII. tř., 30. 11. - 4. 12. 2020, Výpočet dráhy a doby rovnoměrného 

pohybu, 

Šebesta 

1) Opakování 

Podle návodu v učebnici s. 23-24 narýsuj graf:  

𝑡

𝑚𝑖𝑛
 

O 10 20 30 40 50 

𝑣

𝐾𝑚/ℎ
 0 10 20 15 25 30 

 

2) Nové učivo: 

a) Dráha rovnoměrného pohybu 

V šesté třídě jsi se naučil fyzikální veličinu rychlost, která se vypočte podle 

vzorce v=
𝒔

𝒕
. Podle učebnice s. 30 nebo 26 doplň tabulku: 

označení fyzikální veličina jednotka 

v   
s   

t   

Doplň větu: Dráhu s, kterou urazí těleso ………………………. v za čas …… , vypočítáme podle vzorce s = ……. . 

Přesně podle návodu v učebnici s. 26(lanovka) spočítej příklad: 

Výtah jede stálou rychlostí 12 m/s. Kolik metrů ujede za 15 sekund? 

s = 

b) Výpočet doby rovnoměrného pohybu. 

Doplň větu:  

Čas vypočteme jako podíl …………………… a …………………………, podle vzorce   t= 

Podle návodu v učebnici s. 31(turisté) vypočítej: Za jak dlouho ujdeš 8 Km, je-li tvá průměrná rychlost 5 Km/h? 

t = 

Výpočty udělej na druhou stranu, do textu doplň výsledek! 



Matematika VII. tř. 30.11. – 4.12.2020                                                    Rupec S 

Zlomky – opakování 

 
Porovnávání zlomků se stejnými jmenovateli. 

Ze dvou zlomků se stejnými jmenovateli je větší ten, který má většího čitatele. 
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Porovnávání zlomků s různými jmenovateli.  
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Převedeme zlomky na společného jmenovatele:  
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Porovnáme rozšířené zlomky se stejným jmenovatelem:  
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Stejná nerovnost platí mezi původními zlomky:  
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2. Porovnejte zlomky: <, > 
2

3
    

3

4
             

16

21
    

5

7
            

3

10
    

4

15
             

5

6
    

11

14
               

5

12
    

3

8
 

 

Smíšená čísla 

Jsou čísla, která jsou zapsána pomocí přirozeného čísla a zlomku menšího než jedna. 
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  𝑗𝑒 𝑧𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑜 3 +
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   čteme: tři celé jedna polovina 
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   čteme: šest celých tři pětiny 
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  𝑗𝑒 𝑧𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑜 12 +
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13
   čteme: dvanáct celých pět třináctin 

 
Pokud chceme zlomek převést na smíšené číslo, vydělíme čitatel jmenovatelem, dostaneme 

celé číslo, zbytek (zb.) použijeme v čitateli a jmenovatel zůstává stejný. 
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3. Vyjádři zlomky smíšeným číslem: 
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Pokuste se vyřešit příklady 1, 2, 3 
Matematika VII. tř. - IVP 30.11. – 4.12.2020                                          Rupec S 



Horváthová S.,  Klempár J., Lešková S. 

Písemné odčítání v oboru milion 

 
Dbáme na správnost zápisu-jednotek pod jednotky, desítek pod desítky, stovky pod 

stovky, tisíce pod tisíce atd. 

 

  85 472               321 450 

 -19 254                 -9 265 

  66 218               312 185 

 

1) Odčítejte: 

 

12 620               54 860                67 320             145 786 

-7 856              -43 674               -50 995              -89 671 
 

 

2) Zapište pod sebe a odčítejte 

 

13 480 – 1 265 =                       95 463 – 32 500 = 

85 471 – 3 946 =                     540 000 – 76 443 = 

35 212 – 9 500 =                     124 650 – 82 104 = 

431 650 – 8 545 =                   756 232 – 56 745 = 

 

3) Odčítejte: 

 

701 235          253 604          415 206          69 052           605 375        520 000 

 -19 823            -4 857           -10 380             - 324            -42 088        -65 786 

 

 
 

Pokuste se vypočítat příklady 1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. třída  -  výchova k občanství (V. Göbel)   -  týden 30.11. - 4. 12. 2020 

 

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉHO NÁRODA 

Z českého národa vzešlo mnoho nadaných lidí. Někteří z nich jsou slavní po celém  

světě. České země v průběhu svých dějin zplodily řadu slavných osobností. Slavní  

Češi svět obohacovali v obdobích rozmachu i v dobách těžkých a trýznivých.  

Najdeme je ve všech oblastech kultury a společnosti, od umění až po svět sportu.  

  

Úkol č.1: spoj k sobě jméno české osobnosti a jeho „povolání“                                      

Jan Amos Komenský                                                  malíř                    

Tomáš Baťa                                                                  spisovatel                                   

Karel Gott                                                                     hudební skladatel                                               

Alfons Mucha                                                               herec                                 

Karel Čapek                                                                   zpěvák 

Bedřich Smetana                                                          režisér                                              

Vlasta Burian                                                                 pedagog („učitel národů“) 

Jiří Menzel                                                                     vynálezce (kontaktní čočky)                                                          

Otto Wichterle                                                              podnikatel (obuv) 

 

Úkol č.2: V jakém sportu se proslavili tyto české osobnosti? (doplň) 

Ivan Hlinka, Jaromír Jágr, Dominik Hašek - ………………………………………………………… 

Josef Masopust, Antonín Panenka, Petr Čech - …………………………………….…………… 

Emil Zátopek, Jan Železný, Zuzana Hejnová - ……………………………………..……………… 

Ivan Lendl, Martina Navrátilová, Petra Kvitová - ……………………………..………………… 

 

Úkol č.3: Jaké další české osobnosti znáš? 

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


