
7.A ČESKÝ JAZYK  Distanční výuka od 10.5. – 14.5.  

Pracovní list:      JMÉNO ŽÁKA: 

Literatura: pracovní sešit, přehledy (uprostřed sešitu) strana 7 a 8, přečti si renesanci a 

humanismus, odpověz na otázky: 

a) Slovo renesance znamená…………………………….., čerpá z ………………………… 

b) Humanismus pochází ze slova ………………., do popředí zájmu se dostává 

………………………… 

c) Kdo a kdy vynalezl knihtisk………………………………………….. 

d) Kdo napsal duchovní alegorický epos Božská komedie……………………………………… 

e) Dekameron je soubor čeho………………………….. 

f) Co je to parodie……………………………………………………., autorem románu Důmyslný rytíř 

Don Quijote de La Mancha je………………………………………………… 

g) Kdo napsal tragedii Romeo a Julie ……………………………………………………………. 

 

Shoda podmětu s přísudkem (učeb.čj poučka na straně 70), opakování učiva, doplň pravopis: 

Jeleni a laně se pásl____, hříbě a kůzlata běhal____, kuřata a housata pípal___, 

rybníky a potoky byl___ plné ryb, orli a supi kroužil___ ve vzduchu, jeho oči to 

vše viděl____, všechny stroje se dnes zastavil___, střechy se červenal___, 

květiny a květy jabloní v zahradách svítil___, papíroví draci létal___,  topoly a 

osiky se ve větru tetelil__, smrky a jedle se tyčil___ nad údolími, vrcholky hor 

odrážel___ západ slunce, včely a čmeláci bzučel___ kolem rozkvetlého stromu, 

uši už ho nebolel___, otužilci a nadšenci se již koupal___ v řece, ženy a děti se 

smál__, strašáci stál___ na poli. 

Nastuduj si na straně 72 větný člen PŘEDMĚT, podtrhni předměty ve větách: 

(Na předmět se ptáme pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu a řídícím členem) 

Novákovi prodávají svůj dům. Nikola si dnes zapomněla svačinu. Lukáš si 

koupil novou motorku. Veronika nosí vysoké boty. Našeho tátu baví řídit rychlá 

auta. Ty jsi založil novou firmu? Nechal jsem si občanský průkaz v bytě. Ukliď 

nádobí do myčky. Děda zapnul televizi a usnul. Vybírejte si zdravé potraviny. 

Včera byla čočka s vejcem a okurkou. Přišel bez pantoflí. Jirka má rád tlačenku 

s cibulí. Petr přišel na oslavu s Lucií.  

_________________________________________________________________

KONEC PL 

Domácí práce do sešitu:  

71/10 – najdi věty, které obsahují chyby, oprav a přepiš 



71/8 – najdi chyby v pravopise – shoda podmětu s přísudkem, chyby oprav do 

sešitu 

71/3 ústně - procvič si slovní zásobu a pravopis 

ZAPIŠ SI DO SEŠITU, CO JSOU TO ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY A CO JE TO 

PŘEDMĚT, STR. 72. 

FIALOVÁ POUČKA na straně 72, prosím výpisky a příklady, pozorně přečíst!!  

Na předmět se ptáme pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu a řídícím 

členem. 

Předmět bývá vyjádřen podstatným jménem, slovesem v infinitivu, zájmenem, 

citoslovcem nebo jiným neohebným sl.druhem. 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika  7.A     10.5. – 14.5.       Helclová 

 

POMĚR – POSTUPNÝ POMĚR 

Jméno:                                                                                                       

 

1. Rozšiř poměr 2 : 5 : 3 

 a) dvěma  b) třemi  c) sedmi  d) jedenácti 

 

 

2. Zkrať poměr 72 : 120 : 144 

 a) dvěma  b) čtyřmi  c) šesti   d) dvanácti 

 

 

3. Vyjádři dané poměry v základním tvaru: 

a) 12 : 8 : 18   b) 16 : 4 : 24   c) 18 : 54 : 72   d) 21 : 

15 : 42 

 

e) 28 : 35 : 56   f) 100 : 40 : 160  f) 700 : 500 : 900  g) 9 : 10 : 18 

 

h) 1,5 : 2,5 : 4,5  i) 2,5 : 4,5 : 6,5  j) 
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4. Na místo * doplň správné číslo:  

 a) 3 : 6 : 5 = * : 12 : *    c) * : 5 : 8 = 18 : * : 16   

 b) 4 : 7 : 2 = 16 : * : *    d) 12 : 9 : * = * : 3 : 5  

 

5. Rozděl odměnu 3 600 Kč na tři díly v postupném poměru 7 : 6 : 5. 

 

 

 

6.  Napiš číslo 72 jako součet tří čísel, která jsou v poměru 4 : 5 : 3.  

                                                                                                              Podpis rodičů: 

 

 

Práce s učebnicí: Pravoúhlá soustava souřadnic v rovině 

Pročíst str. 97 – 99 

Zapsat do sešitu zelené rámečky -  neodevzdávat 

100/ 2,3,4  do škol.sešitu – zkontrolujeme ve škole 

 



Anglický jazyk   7.A     10.5. – 14.5.    Helclová 

 

     Pracovní list – STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN 

 

Jméno:                                                                                             

Podpis rodičů: 

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

cold   

 happier  

  the shortest 

good   

 more interesting  

  the thinnest 

expensive   

 worse  

  
the most 
gorgeous 

fine   

 cooler  

  the most beautiful 



 

 

Práce s učebnicí :  piš do školního sešitu, bude zkontrolováno ve škole 

 

76/ 1,2 

78/ 1, 2a 

74/ 1 a,b 

75/ 2, 3 a 

75/ 4a,b 

 

heavy   

 nearer  

  the slowest 

stupid   



7. třída 
AJ – Martonová 

10. 5. – 21.5. 

PRACOVNÍ LIST: 

Období:       10. 5. – 14.5.  

Jméno a příjmení: 

Třída:   7. 

Jméno vyučujícího:   Jana Martonová 

 

 

         1. CVIČENÍ:  Slovesa v závorkách dosaď do vět ve správném tvaru: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. CVIČENÍ: Věty přelož do angličtiny v PŘEDPŘÍTOMNÉM ČASE: 

 

1. Moje sestra ještě neviděla moře. -                                                                                      

My sister has never seen a sea . ____________________.  

2. Učili jsme se do 10 hodin. - 

______________________________________________.      

3. Tom ztratil klíče. -                       

______________________________________________. 

4. Petr napsal 2 dopisy. -                  

______________________________________________.  

5. Ona ten film viděla.  -                    

______________________________________________. 

6. Moji rodiče byli v Austrálii. -                 

______________________________________________. 

7.  Millie a Mut šlli spát v 8 hodin. -                       

______________________________________________. 

8.  Můj přítel vařil oběd. -                          

___________________________________________________________. 

 

       PODPIS RODIČE:_______________ 

 

 



Předmět: Dějepis Třída: 7. A Učitel: Zimmermannová Od kdy do kdy: 10. 5. - 13. 5. 
 

10.5.  

Učebnice str. 99-100 přečíst kapitolu Karel IV. 

 

Zápis: Karel IV. (1346-1378) 
 1347 korunovace českým králem 
 sňatek s Annou Falckou 

 Zisk Plíšeňska, Horní Falce 
 1348 založení Nového Města pražského – Praha hlavní rezidencí říše 
 Založení pražské univerzity 
 Sňatek s Annou Svídnickou (syn Václav IV.) 

 Zisk Svídnicka 
 1355 Karel IV. císařem 
 Sňatek s Alžbětou Pomořanskou (syn Zikmund) 

 

 
13.5.  

Učebnice str. 101-102 dočíst kapitolu Karel IV. 

 

Zápis: pokračování Karel IV. (1346-1378) 
 koupil Dolní Lužice a Braniborsko 
 1378 Karel umírá na zápal plic 
 Karlův odkaz: 

 Stavba hradů, např. ………………… 
 Stavby v Praze: ………………… , ……..…………… 
 Arcibiskupství v Praze (1. Arnošt z Pardubic) 
 Založil 7 univerzit 
 Říšský zákoník – platil do r. 1805 
 Doba míru a prosperity 

 
 
Cvičení   Jméno ………………..…………………….  Podpis rodiče …………………………………. 

 
 
 
 

 



Předmět: Zeměpis Třída: 7. A Učitel: Zimmermannová   Od kdy do kdy: 10. 5. – 13.5. 
  
10. 5.  
Učebnice str. 50-53 přečíst kapitolu Jihovýchodní Asie 
  
Zápis: Jihovýchodní Asie 

 Poloha: 
o Poloostrov Zadní Indie, Malajský poloostrov 
o Ostrovy, útesy, atoly v Tichém oceánu (Velké a Malé Sundy, Filipíny a další) 

 Povrch: 
o Hornatý 
o Ostrovy sopečného původu 
o Hustě zalesněný  
o Řeky: Mekong a Iravadi 

 
13. 5.  
Zápis: (pokračování) 

 Podnebí: 

o Tropické  

o Monzuny  

o Krajina: tropické deštné lesy a monzunové lesy, savany 

 Obyvatelstvo: 

o Do druhé světové války evropské kolonie 

o Pak mnoho válek – válka ve Vietnamu, Laosu, Kambodži 

o Většina lidí žije kolem pobřeží a velkých řek 

o náboženství = islám, buddhismus, taoismus 

 
 

Cvičení:    jméno: ……………………….  Podpis rodiče: ………………………………… 
 
 
Zanes do slepé mapy státy 

jihovýchodní Asie:

Myanmar • Kambodža • Thajsko • 

Vietnam • Malajsie • Filipíny • 

Indonésie

Zanes do slepé mapy tyto přírodní 

útvary: ostrov Jáva, ostrov Sumatra, 

Jihočínské moře, Indický oceán, Tichý 

oceán 

Mapu si vlep do sešitu
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Fyzika 7.B  10. – 14.5.2021                  Vyučující: Maierová 

Hydrostatický tlak 

Otázky k odevzdání (nejpozději do 19.5.)  Jméno a příjmení: __________________                                 

1. Jak se nazývá tlak v kapalině, který je vyvolán působením gravitační síly Země na kapalinu? 
 

 

2. Na čem tento tlak nezávisí? 
a) na hloubce 
b) na hustotě kapaliny 
c) na objemu kapaliny v nádobě 

 

3. Uveď vztah pro výpočet hydrostatického tlaku. Vysvětli význam jednotlivých značek. 
 

 

 

 

4. Proč je hráz přehrady u dna širší než u hladiny? 
 

 

 

 

5. Urči jakému tlaku je vystaven potápěč v hloubce 15 m pod hladinou. Hustota vody je 1 000 kg/m3. 
a) 150 Pa 
b) 150 kPa 
c) 150 MPa 

 
 

Podpis zákonného zástupce: ______________________________________________ 



7. ročník – přírodopis - 7. A – 10. 5. – 14. 5 uč. Libovická  

 

ROSTLINY DVOUDĚLOŽNÉ  – HVĚZDNICOVITÉ-  učebnice str. 106 - 109 

Výpisky: a) shrnutí – str.  109 

                b)  stavba květu – st. 107/obr.92 – nákres a popis květenství - úbor 

                c) vypsat zástupce,  druh plodu, využití  a 1 znak – UŽITKOVÉ ROSTLINY   - Slunečnice roční,  

                   Locika salát, Čekanka obecná             

                d) vypsat zástupce,  druh plodu, využití  a 1 znak – PLANĚ ROSTOUCÍ – Kopretina bílá,  

                  Sedmikráska chudobka, Řebříček obecný, Podběl obecný, Devětsil lékařský, Vratič obecný,  

                  Lopuch plstnatý, Heřmánek pravý, Pampeliška lékařská 

                e) vypsat zástupce – OKRASNÉ – astra, měsíček, listopadky, jiřiny 

 

- práce s učebnicí, herbář, praktické ukázky rostlin – škola – poznávačka – určování  

  zástupců a zařazení rostlin  do systému (badatelství v přírodě) 

 

odkaz na video: 7. třída (Př, 55) - Rostliny hvězdnicovité - YouTube 

 

otázky - odeslat na email nebo v zadání – škola -  HVĚZDNICOVITÉ  

1.  Jak se nazývá květenství hvězdnicovitých rostlin?......................................... 

2. Co se vyrábí z kořenu čekanky obecné salátové? …………………………………........ 

3. Napiš 1 léčivou rostlinu hvězdnicovitých rostlin…………………………………………… 

4. Proč se pěstuje slunečnice roční, co se vyrábí?.............................................. 

 

 

Jméno žáka: 

 



OV  7.A   Kollmannová   10.  -  14.5.2021 

JMÉNO : _______________          TŘÍDA:  _______ 

 

PŘEČTI SI V UČEBNICI str. 84  – nová uč. -  Skupina vrstevníků a násilí 

                                        Str. 54 – stará uč. -   Skupina vrstevníků a násilí 

 

Pracovní list  -   odevzdat do 17.5.2021 

 

1.  Vysvětli, co je to šikana. 

 

 

 

2. Co patří mezi slovní agresi. 

 

 

3. Co patří mezi fyzickou agresi. 

 

 

4. Kdo je agresor? 

 

 

5. Jak by ses bránil proti šikaně? 

 

 

 

6. Jak bys řešil šikanu ve škole? 



7.A FINANČNÍ GRAMOTNOST, KABOURKOVÁ 10.5.-14.5. 

VYPRACUJ CVIČENÍ NA PAPÍR, KTERÝ ODEVZDÁŠ NEJPOZDĚJI DO 14.5. 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: 

 



7.A FINANČNÍ GRAMOTNOST, KABOURKOVÁ 10.5.-14.5. 

 

 

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.A, MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST, KABOURKOVÁ, 17.5.-21.5. 

TEST – ODEVZDEJ NEJPOZDĚJI DO 21.5. 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: 

Co píší dnešní noviny? 

Napište přehled titulků hlavních zpráv z první strany novin. (Všímejte 

si přitom názvu a velikosti titulků, jejich umístění, doprovodných 

fotografií). Označte hlavní zprávu dne. Využijte noviny - MF DNES, 

Práva, Hospodářských novin, Lidové noviny. Napište den výtisku, ze 

kterého jste čerpali informace. 

 

 

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 


