
7. třída (9.11. – 13.11.2020) 
Třídní učitelka: Mgr. Barbora Kaločová 

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

Messenger (FB): Barča Kaločová 

 

PŘÍŠTĚ SE DOSTAVTE DO ŠKOLY DNE 16.11.2020 V 10:00 – DONESETE 

VYPRACOVANÉ ÚKOLY A DOSTANETE NOVÉ. 

 

 

 

Německý jazyk 7. třída 9. 11. – 13. 11. 2020 
 

DIE GRÜβE - POZDRAVY (JAK SE ZDRAVÍME) 

 

Vyučující: Mgr. Leona Gierc 

 

Spoj čárou, co k sobě patří: 

 

Příklad: 

Guten Tag -------------------------------------- dobrý den 

 

Guten Morgen     Na shledanou       

Guten Abend     Ahoj (při setkání)      

Gute Nacht      Dobrý den/Pozdrav pánbůh     

Hallo       Dobrou noc   

Tschüs      Dobré ráno  

Auf Wiedersehen      Dobrý večer  

Grüβ Gott      Ahoj (při rozloučení)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Zeměpis (9. 11. – 13.11.) 

Vyučující: Mgr. Kaločová Barbora 

Severní Amerika  - zápis do sešitu + odpověz na otázky pod textem zde na papír 

 mapa severní Ameriky 

 

Na území Severní Ameriky se nacházejí 2 z ekonomicky nejvyspělejších států světa: 

KANADA a SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ. 

 

1. KANADA (hlavní město: Ottawa) 

- po Rusku rozlohou druhá největší země světa, svou rozlohou se blíží Evropě, toto území 

obývá přibližně 35 mil. obyvatel, kolébka ledního hokeje 

- původními obyvateli Kanady byli Inuité, dnešní Kanaďané jsou potomky přistěhovalců, 

především Francouzů a Angličanů, úředními jazyky jsou angličtina a francouzština 

- Kanadská velkoměsta: Montreal, Toronto, Vancouver, Calgary, Québec 

- Zemědělství a průmysl: velmi vyspělá země, největší producent obilí na světě, velký 

význam má i chov skotu (tur domácí – kráva), důležitá je těžba dřeva a jeho další zpracování, 

velký význam strojírenský průmysl (elektronika, elektrotechnika, stroje atd.) 

 

2. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ - USA (hlavní město Washington D. C.)  

- třetí největší země světa svou rozlohou, na severu hraničí s Kanadou a na jihu s Mexikem 

- třetí nejlidnatější země světa, tvořen 50-ti státy (federace) – Alabama, Texas, Colorado a 

další 

- ekonomicky a politicky nejsilnější stát světa (zemědělství, služby a vyspělý průmysl) 

- Zemědělství a průmysl: pěstování kukuřice a pšenice, bavlník, tabák, sója, těžba 

černého uhlí, ropy a zemního plynu, významný strojírenský průmysl, letecký a počítačový a 

také kosmický průmysl 

Odpověz na otázky zde:  

Hlavní město Kanady je…………………………  Hlavní město USA je………………….. 

Nejsilnější stát světa z hlediska ekonomiky a politik je………………………………… 

Úřední jazyk Kanady je………………a………………….. Největším producentem obilí na 

světě je…………………………….. Kukuřice, pšenice a tabák se pěstuje hlavně v 

…………………………….. Toronto, Montreál jsou města v ……………………Washington 

D.C. je hlavní město………………………….  

 

 

 

 



PŘÍRODOPIS (9. – 13. 11.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová (skupina 7. Třídy na facebooku: 

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

1. OPAKOVÁNÍ A SHRNUTÍ RYBY – Co je třeba 

vědět – musíme umět  

 

- obratlovci – kostěná kostra, pohyb umožňují svaly a ocasní 

ploutev 
- žijí ve sladké a slané vodě 

- končetiny přeměněné v ploutve (párové – prsní a břišní) a nepárové (hřbetní, ocasní a 

řitní) 

- tělo ryb kryje kůže – z ní vyrůstají šupiny, vylučují sliz chránící tělo 

- masožravci (štika), všežravci (kapr, cejn), býložravci (tolstolobik, amur) 

- dýchají žábrami, kryté skřelemi (kostěné oblouky), plynový měchýř jim pomáhá vznášet 

se ve vodě 

- postranní čára – proudový orgán – na bocích - vnímání změn tlaku ve vodě 

- rozmnožování – tření (oplození vnější – ve vodě), samičí pohlavní buňky – jikry, samčí 

pohlavní buňky – mlíčí 

- vylučovací orgán – ledviny 

 

POZNÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ DRUHY: učebnice str. 15 – 16, 

62 - 63 (pstruh potoční, štika obecná, plotice obecná, sumec 

velký, kapr obecný, úhoř říční, okoun říční, amur bílý, candát 

obecný) – nutno umět! 

 

2. OBOJŽIVELNÍCI – opiš do sešitu 

Dělení: a) ocasatí – čolci a mloci b) bezocasí – žáby 

- proměnlivá tělesná teplota – dle okolí 

- pulci (mladí nevyvinutí jedinci) dýchají žábrami, dospělci 

plícemi a kůži 

- dospělci žijí většinou na souši ve vlhku, v období rozmnožování 

– všichni vázání na vodu! 

 

Žáby: zkrácené tělo, chybí krční část, tělo kryje bradavičnatá kůže, někdy obsahující 

jedové žlázy (ropucha obecná, kuňka žlutobřichá), páření probíhá ve vodě – oplození je 

vnější, z vajíček se líhnou larvy (pulci) – ti se po určité době přeměňují v dospělce 

 

Ocasatí (čolci a mloci): tělo zakončeno ocasem, oplození vnitřní, někteří kladou vajíčka 

(čolci), jiní jsou vejcoživorodí (mlok skvrnitý) – larvy opouštějí vajíčka při jejich kladení 

 

POZNÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ DRUHY: učebnice str. 18, 63 – 64 (ropucha obecná, mlok 

skvrnitý, čolek obecný, skokan zelený, rosnička zelená) – nutno umět! 

 

 

 

 

 

 

 

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


Úkoly Aj 7. třída , od 9.11 do 13.11. 2020 

Vyučující: Mgr. David Otipka 

I. Přítomných čas průběhový, věta oznamovací v záporu: 

I a) Přeložte tato slovesa: 
Read:____,go:_____,cook:__________, dance:_________, do homework:_________ 
 
I b) Zopakujte si připojování koncovky ing ke slovesům (viz. sešit). 

II. Výklad: 

Poznámka: Záporná věta nám říká, co nedělám, neděláme atd. 
II. A) Zápor v přítomném čase průběhový se tvoří: 

osoba  pomocné sloveso to be v záporu významové sloveso+ing  ostatní 
      

I   am not  playing   football now. 
(Já    nehraji    teď  fotbal.) 

osoba  pomocné sloveso to be v záporu významové sloveso+ing  ostatní  
      

She  is not  playing   football  now. 
(Ona   nehraje    teď  fotbal.) 

 
II B) Cvičení: Přeložte tyto věty a přepište je i s překladem do sešitu. 
Vzor:  On teď nehraje fotbal.  I am not playing football now. 

Já nepíšu teď dopis.  _____________________________ 
My nejdeme do kina.  ____________________________ 
Oni nevaří.   ____________________________ 
Ona ted´netančí.   ____________________________ 
On nedělá domácí úkol.  ____________________________ 

II C)Sloveso to be v záporu (přečíst a naučit): 
Poznámka: Záporný tvar pomocného slovesa to be je většinou v krátkém tvaru tzv. short 
form ( viz. následující tabulka). 
 

Osobní zájméno a sloveso to 
be v záporu 

Short form 
Krátký tvar 

I am  not I´m not 

You are not You aren´t 

He is not He isn´t 

She is not She isn´t 

It is  not It isn´t 

We are not We aren´t 

They are not They aren´t 

  

II D) Znovu přeložtey věty z cvičení II B. V překladu použijte krátký tvar slovesa to be. Přepište 
do sešitu. Vzor: I am not playing football now. I´m not playing football now 
 

 

 



 

 

Úkoly Informatika 7. třída, od 9.11 do 13.11. 2020 

I. Pokud můžete, podívejte se na video (You tube-Microsoft 

excel- základní tabulka.). 

II. Opakování z minula:napište 

a). Co je to internet?: 

b) Co je to internetový prohlížeč ?. 

III. Přepište do sešitu: 

Tabulkový editor: 
 je program zpracovávající informace zapsané na virtuálním listu, archu. V 
jednotlivých pozicích čili buňkách . 

Buňka, list: Sešit v Microsoft Excelu se skládá z jednotlivých listu. List se poté 

skláda z buněk. Každá buňka má svou jedinečnou adresu. Do každé buňky lze 
umístit informace (hodnotu, formát, text,...).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAZYK ČESKÝ  - 7.třída ( DISTANČNÍ VÝUKA  9.- 13.11.2020) 

Vyučující: Mgr. Matylda Richterová 

 
1. Přečti si pozorně tento text a doplň všechna VELKÁ PÍSMENA: 

 

Jedním z populárních českých spisovatelů byl i jaroslav foglar, autor 

hlavně literatury pro mládež. Pod přezdívkou jestřáb vedl dlouhá léta 

skautský chlapecký oddíl- pražskou dvojku. Mezi jeho nejznámější díla 

patří knihy hoši od bobří řeky, chata v jezerní kotlině a především záhada 

hlavolamu. Dobrodružství pětice chlapců, kteří si říkali rychlé šípy, je 

oblíbená dodnes. I když jejich autor zemřel již v r. 1999, je po něm 

v praze pojmenována ulice ve stínadlech a jeho památník se nachází ve 

sluneční zátoce. 

 
Připomeneme si tím obecné zásady pro psaní velkých písmen  

(v učebnici ČJ pro7.třídu na str. 107): 

- zeměpisné názvy, jména hvězdářská 

- názvy osad, měst, čtvrtí, ulic, států apod. 

- názvy institucí, organizací apod. 

- názvy živých bytostí, knih a uměleckých děl 

- názvy politických stran, řádů, cen apod. 

- názvy svátků, historických událostí i výrobků aj. 

 

2. Procvičíme si i pravopis psaní i,í /y,ý. Převeď tyto věty do MINULÉHO ČASU: 

(pokud se ti to sem nevejde, využij druhou stranu papíru) 

Rodiče nakupují potraviny, lidé pobývají doma. 

Děti si často myjí ruce. 

Z televize slyšíme mnoho rad. 

Obyvatelé prožívají neobyčejné dny. 

V hlavách lidí plynou rozporuplné myšlenky. 

Města brzy vyhlašují zákaz nočního vycházení. 

 

3. Najdi v těchto větách (z úkolu 2.) VYJMENOVANÁ slova nebo jejich slova 

PŘÍBUZNÁ: 

(vypiš je nebo podtrhni, ale ne ČERVENĚ!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fyzika VII. tř., 9. – 13. 11. 2020, Měření rychlosti (Mgr. Šebesta Jiří) 

1) Opakování okamžité a průměrné rychlosti. Spočítej 

 
2) Nové učivo – Měření rychlosti 

Učebnice s. 18 – 19, přečíst a splnit úkoly. 

 
Návod u tajenky platí pro každé políčko, takže do druhého políčka8(4) 

dopíšeš z 8. doplněného výrazu vezmeš 4. písmeno, atd. 



Čína (9.11. – 13.11.20) 
Vyučující: Mgr. Hynek Vojtasík  

Zapiš do sešitu, při zkoušení budu kontrolovat 

 
Od okolního světa je oddělena vysokými horami, pouštěmi a mořem. Vývoj stejně jako 

v Indii probíhal neovlivněn jinou kulturou. 

Největší řeky :         Jang-c-ťiang (Dlouhá řeka) 

         Chuang-che (Žlutá řeka) 

Zemědělství:  obilí, čajovník, batát, ovoce, zelenina  rýže !!! 

 Chov bource morušového =  výroba hedvábí, koření 

Řemeslo obchod: zruční řemeslníci, práce na hrnčířském kruhu – čínská keramika, zpracování 

a odlévání kovů, zpracování hedvábných látek  

Společnost: první státní útvary vznikaly na území ve 21. – 14. St. př.n.l. 

 Panovník s rodinou  = (dynastie) 

 Vysocí úředníci 

 Svobodní zemědělci a řemeslníci 

 Otroci 

r. 221 př.n.l. první centralizovaný stát Čchin = Čína - vládce se prohlásil císařem 

Na Čínu útočily ze severu kočovné kmeny 

A proto nechali postavit Velkou čínskou zeď=( mohutná hradba dlouhá cca 6000km – 

největší stavba lidstva na světě) 

Čína obchodovala s Římem = Hedvábná stezka – dopravovalo se po ní zboží z Asie do 

Evropy 

Číňané byli velmi vzdělaný národ (písmo – znakové  již 2.000let př.n.l.) 

Číňané obohatili lidstvo o mnoho vynálezů = 

Papír, kompas, střelný prach, padák…… 

 

Odpovědi na otázky z minulého učiva, napiš na tento papír. Ve škole předáš TU nebo mi. 

 

Kdo podle pověsti založil město Řím? 

 

 

Kdy a kde se tak stalo? 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. třída  -  výchova k občanství (V. Göbel)   -  týden 9. - 13. 11. 2020 

 

STÁTNÍ SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY 

-opakování 

českých státních symbolů je celkem sedm: 

1) velký státní znak,  2) malý státní znak, 3) státní barvy (trikolora), 4) česká vlajka, 

5) vlajka prezidenta republiky (standarta), 6) státní pečeť, 7) česká státní hymna 

 

-samostatná práce 

úkol 1: (doplň)  

České státní b…….vy se užívají v podobě trikolóry např. na stuhách k 

me………..…lím a  

smutečním vě…....ům,  na dre…….ch našich sportovců, při oslavách státních svá....ů  

a jiných významných událostech si je lidé přip………ají na oděv. 

 

úkol 2:   Co máme ve velkém státním znaku?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

úkol 3:   Kde můžete vidět prezidentskou vlajku (standartu prezidenta republiky)? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

úkol 4: Poznáš státní vlajky našich sousedů? 

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

 

úkol 5:  Kdy se hraje státní hymna? (při jakých příležitostech) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

 

úkol 6:  na závěr vylušti  

              doplňovačku:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika VII. tř. 9.11. – 13.11.2020                                                    Rupec S 
 

Jednotky objemu 
 

 



 

 
Řešení: 

1 

a) 2 dm³ = 2 000 cm³      6,3 dm³ = 6 300 cm³         700 mm³ = 0,7 cm³ 

b) 5 000 dm³ = 5 m³        8 200 000 cm³ = 8,2 m³    1 250 dm³ = 1,25 m³ 

c) 18 000 cm³ = 18 dm³  0,5 m³ = 500 dm³              0,02 m³ = 20 dm³ 

d) 4 cm³ = 4 000 mm³     0,001 dm³ = 1 000 mm³    2,01 cm³ = 2 010 mm³ 

 

Pokuste se vyřešit příklad 2, 4, 5 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika VII. tř. - IVP 9.11. – 13.11.2020                                          Rupec S 

Horváthová S.,  Klempár J., Lešková S. 

Číselná osa do milionu, porovnávání čísel 

 

 

 

 

 

Pokuste se do sešitu vyřešit příklad 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
 


