
7.A ČESKÝ JAZYK  Distanční výuka od 17.5. – 21.5.  
 

Pracovní list:      JMÉNO ŽÁKA: 

Literatura – PS strana 48,49 

Přečti si v pracovním sešitě Kosmovu Kroniku českou (Chronica Boemorum), je 

to nejstarší kronika, která se týká dějin Čechů. 

VYPRACUJ: 

Kdo byl Kosmas (povoláním) ………………………………………………….  

Jakou událostí začíná tato kronika? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zmatení jazyků (Babylon, Bábel, Mezopotámie) -  lidé chtěli postavit věž až do 

nebe – o jakou věž se jedná?   a) perská  b) babylonská  c) římská 

Má naše země (ČR) dobrou polohu? Proč? ………………………………………….. 

Znalo lidstvo v době tohoto autora všechny světadíly, které známe my dnes? 

…………………………………………………………………… 

Podle Kosmovy kroniky se jmenuje naše země Čechy po kom, po jaké postavě 

z dějin (údajné) ? ……………………………………………………………………. 

MLUVNICE:  

Vyjmenuj, jaké můžeme mít druhy příslovečných určení a vypiš (najdeš 

v mluvnici na straně 74)      Příslovečné určení (PU) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Podtrhni JEN příslovečná určení  MÍSTA (Otázky KDE, KAM, KUDY, ODKUD). 

V sobotu jsme se vydali na Karlštejn. Ludmila ve čtvrtek odjíždí do Brna. Babička 

z Přerova u nás byla už včera. Mluv srozumitelně!  Sousedka Malá bydlí hned 

vedle. Spěchej pomalu! Klíče byly v kanále, peníze se našly ve studni. Jarmila 

přišla brzy. Sejdeme se u lípy. Náš Honzík rád skotačí v lese. Josef šel kolem. 

 

Napiš 3 věty, ve kterých bude větný člen příslovečné určení ČASU. (Ptáme se 

otázkou KDY, ODKDY, DOKDY, JAK DLOUHO, JAK ČASTO). 



Pracovní list ČJ strana 2      JMÉNO ŽÁKA: 

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

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

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

Doplň pravopis: 

V__světli pojem b__ložravec, nas___pal písek do s___ta, bab__čka peče dobré 

buchty s pov___dly, to v__pl___vá z textu, vyp__skla mal__nká m__šička, 

spolužák je zam___lovaný do Veroniky, udělej dvacet kl__ků a nějaké dřep__, 

po letech se zbav___la zlozv___ku kouření a naučila se zacházet s peněz___, 

rád nosí v__razné a s__té barvy, drsné b___čí zápasy, sm__čcové kvarteto, jeho 

úsudek je b__strý, je to chytrý hoch. 

 

Doplň pravopis: 

Šum holub___ch křídel, nov___ sochařov___ pomocníci, zelí a uzené 

s bramborov___m knedlíkem, s plnov__znamov___mi slovesy, konzerva 

krab___ho masa, chrámov___ sbor, jak se naz___vá tato rostlinka?, 

Nerudov___ povídky, bavil se s tatínkov___mi pacienty, šel pomal___ krokem, 

plechov___ bubínek, Lukášov__ poklady 

 

Doplň y/i/a  - pravopis shoda podmětu s přísudkem:  

Zpěváci a zpěvačky dnes měl__ své dlouho očekávané turné. 

Lukáš a Jiří se dnes opozdil___, vlaky měl___ opět zpoždění. 

Lenka a Daniela dnes uvařil___ dobrý oběd. 

Kováři těžce pracoval___, ale železné brány u stavení se povedl___. 

Stáda divokých koní se pásl___. 

Včera to dával___ v televizi. Nevíme, nic nám o tom neříkal___.  

Koťata si hrál____ s tenkými provázky. 

         Konec pracovního listu 

Domácí příprava:  



Stará čítanka Alter - str. 149 – Romeo a Julie, převyprávěla Eva Vrchlická (kniha  

Z oříšku královny Mab) – přečti si ukázku Romeo a Julie (napsal původně Wiliam 

Shakespeare, renesance) 

MLUVNICE 

- Strana 74 – výpisky!! Přehled příslovečných určení, prosím vypsat a 

naučit se otázky, jak se na ně ptáme (tučně v učebnici) 

- Udělej si alespoň ústně některá cvičení ze strany 74, 75 

- 75/8 do sešitu, 75/6 do sešitu – rozliš příslovečná určení času, místa a 

způsobu 

 

 

 

 



Matematika  7.A   17.5. – 21.5.      Helclová 

 

Jméno:                                                                 Podpis rodičů: 

 

Uprav poměr na základní tvar. 

A   B   C   D 

15 : 20  40 : 25  600 : 450  72 : 27 

 

 

16 : 12  30 : 60  720 : 800  140 : 80 

 

 

20 : 30  19 : 38  36 : 60  250 : 150 

 

 

75 : 45  100 : 400  75 : 125  48 : 42 
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1) Rozšiř poměry šesti:  a) 5 : 8      b) 6:9  

2) Krať poměr čtyřmi:    a) 240 : 900    b) 100 : 40  

3) Krať poměr na základní tvar   a) 0,8 : 0,04  b) 0,9 : 0,03   c) 56 : 49 

d) 48 : 64  

4) Doplň číslo místo x: a) 8 : 5 = 40 : x  b) 4,5 : x = 9 : 6  c) 5 : 7 = x : 28 

d) 2,5 : x = 5 : 12 

 5) Rozděl 180 Kč v poměru 2 : 7 

 

 

Práce s učebnicí:  Přímá úměrnost str. 100 

Zapsat do škol.sešitu zelený rámeček str. 101 

Str.104/ 1,2,3,4,5 – do škol.sešitu, bude zkontrolováno ve škole 

                            



Anglický jazyk  7.A   17.5. – 21.5.        Helclová 

 

Doplň sloveso v závorce v předpřítomném čase:                               Jméno: 

 

1. I _________________a long letter to my penfriend. (write) 2. Jenny 

__________________ a delicious chocolate cake. (not make) 3. Sue and 

Jim _________________ out. (go) 4. He __________________ me a very 

funny joke. (tell) 5. Poor Silvia! She __________________ her leg. (break) 

6. My best friend ____________________ me a nice present. (give) 7. 

They ___________________ a big fish. (not catch) 8. We 

___________________ English since the morning. (not learn) 9. Paul and 

Jackie ____________________ anything since the morning. (not eat) 10. 

You _______________________ the President of the USA. (not meet) 

 

 

 

 Seřaď slova do vět: 
 

not fly / yet. / They / in / a plane 

 

______________________________________________ 

 

France? / go / you / to 

 

______________________________________________ 

 

buy / I / just / a car. / new 

 

______________________________________________ 

 

See / never / a ghost. / I 

 

______________________________________________ 

 

Doplň sloveso v závorce 
 

a) Have you ever _______ (be) to London? Yes, I _______ (be) there last 

year. Oh, that’s nice! Have you  



 
_______ (see) the prime minister? No, I haven’t, but I _______ (hear) him on 

the radio a few days ago.  
 
b) Have you _______ (write) a book? Yes, I_______ (write) a detective story 

2 years ago. I’ve _______ (win) the award for the best detective story.  
 
c) Have you _______ (see) a dolphin? Yes, I have. I _______ (see) it when I 

was at the ZOO.  

 

                                                                                                 Podpis rodičů: 

 



PRACOVNÍ LIST: 

Období:       17. 5. – 21.5.  

Jméno a příjmení: 

Třída:   7. 

Jméno vyučujícího:   Jana Martonová 

CVIČENÍ: Doplň tabulku a v následujících větách dosaď do vět slovesa v závorkách 

v předpřítomném čase: 

 

 

       PODPIS RODIČE:_______________ 



NOVÁ LÁTKA: 

Do školního sešitu si opiš a následně procvičuj: 
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Fyzika 7.A  17. - 21.5.2021                  Vyučující: Maierová 

Vztlaková síla, Archimedův zákon 

1) Přečti si v učebnici str. 76 -79 

2) Zápis do sešitu 
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Stránka 4 z 4 
 

Otázky k odevzdání (nejpozději do 26.5.)  Jméno a příjmení: __________________                                 

(Hustota vody je 1 000 kg/m3) 

1) Dospělý muž má objem asi 0,075 m3 . Jak velká vztlaková síla na něho působí, ponoří-li se zcela do vody? 

 

 

 

 

2) Urči velikost vztlakové síly, které působí na těleso o objemu 20 dm3 , které je ponořeno ve vodě. 

 

 

 

3) . Na závaží ponořené do vody působí vztlaková síla 600 N. Urči objem závaží. 

 

 

 

 

4) Tři krychle mají stejný objem 10 cm3 . Jedna je z mědi, druhá z olova a třetí z hliníku (hustoty těchto 

látek najdi v tabulkách). 

 a) Působí na tyto krychle stejné nebo různé gravitační síly? 

 b) Jsou vztlakové síly působící na tyto krychle stejné nebo různé?  

 

5) Kostka o objemu 1 dm3 je zcela ponořená do vody. Jak velkou silou je nadlehčována?  

 

 

 

6)  Malá soška je zavěšená na siloměru a je zcela ponořena do vody. Síla, která ji nadlehčuje, je 8 N. Jaký je 

objem sošky? 

 

 

 

 7)  Na závaží ponořené do vody vztlaková síla 0,4 kN. Urči objem závaží.  

 

 

 

8) Jakou silou je třeba zvedat kámen, který je ponořený ve vodě, je-li jeho hmotnost 20 kg a objem 7 dm3 ? 

 

             

 

 

 

 

 

Podpis zákonného zástupce: ______________________________________________ 



7. ročník – přírodopis - 7. A – 17. 5. – 21. 5  uč. Libovická  

 

ROSTLINY DVOUDĚLOŽNÉ  – HLUCHAVKOVITÉ -   učebnice str. 110 - 111 

Výpisky: a) shrnutí – str.  111 

                b)  stavba květu hluchavky – str. 110 – nákres a popis květu 

                c) vypsat zástupce,  druh plodu, využití  a 1 znak –  PLANĚ ROSTOUCÍ – Hluchavka bílá,  

                  nachová, žlutá (pitulník) – rozdíly – další zástupce – rod + druh - popenec, zběhovec,  

                  mateřídouška, šalvěj luční 

                d) vypsat zástupce, využití   – KOŘENÍ –  dobromysl, mateřídouška, tymián, majoránka  

                e) vypsat zástupce – LÉČIVÉ – meduňka, šalvěj l., máta – rozeznávání vůní 

 

- práce s učebnicí,  při účasti ve škole - herbář, praktické ukázky rostlin – škola –  

poznávačka – určování  zástupců a zařazení rostlin  do systému (badatelství v přírodě) 

 

odkaz na video: 7. třída (Př, 53) - Rostliny hluchavkovité - YouTube 

 

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

Vytvoř správná jména hluchavkovitých rostlin :  

 

1. ŠALVĚJ                                    a) BÍLÁ 

2. MAJORÁNKA                        b) PEPRNÁ 

3. HLUCHAVKA                         c) LÉKAŘSKÁ 

4. MÁTA                                     d) ZAHRADNÍ 

 

 

Jméno žáka: 

 



Předmět: Dějepis Třída: 7. A Učitel: Zimmermannová Od kdy do kdy: 17. 5. – 20. 5. 
 
17. 5. 
Učebnice str. 115-116 – přečíst kapitolu Kultura vrcholného a pozdního středověku, Architektura - církevní 
   
Zápis: Kultura vrcholného středověku 

 Tzv. gotika 
 Vz. 1. pol. 12. stol. ve Francii 
 u nás na konci 13. stol. 

 Architektura 
 Hl. znaky: vysoké, štíhlé, velká okna, tenké zdi 
 Typické prvky: lomený oblouk, opěrný systém, žebrová klenba, sloupy  
 Církevní stavby: 
  Katedrály 
   V Evropě: Notre Dame, Chartres (Francie), Kolín nad Rýnem (Německo) 
   U nás: katedrála sv. Víta v Praze, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře 
  Kláštery   

 
 Žebrová klenba lomený oblouk opěrný systém 
 
 
 
 
 

 
22. 4. 
 Učebnice str. 116-117 přečíst kapitolu Světské stavby, výtvarné umění 

 
 Architektura (dokončení) 

 Světské stavby: 
 Hrady (např. Karlštejn, Bezděz, Kost 
 Měšťanské domy (Dům u Zvonu), mosty (v Písku, Karlův most) 
 Radnice (Staroměstská radnice) 
 Slavní architekti: Matyáš z Arrasu a Petr Parléř 

Výtvarné umění 
 hl. církevní náměty  
 Nástěnné malby, deskové obrazy,  
 malíř: Mistr Theodorik 
 Reliéfy a sochy – hl. tzv. madonny a piety  
 Chrliče 
 Iluminace rukopisů (Velislavova bible) 
 

 
Cvičení:   jméno:    …………………………………     podpis rodiče: …………………………………………………. 

1. K obrázkům přiřaď správné pojmy: 

a) Vitráž b) hlavice sloupu c) chrlič d) opěrný systém e) lomený oblouk f) portál  

 
 
 

                                                                                                                                          
 
 
 
2. Který z obrázků představuje madonu, který pietu? 

Zničení 
indiánský

ch 
civilizací 

Nové 
plodiny a 

zvířata 

Zničení 
indiánský

ch 

Nové 
plodiny a 

zvířata 



Předmět: Zeměpis Třída: 7. A Učitel: Zimmermannová   Od kdy do kdy: 17. 5. – 20.5. 
 
17. 5.  
Zápis: (pokračování) 

 Hospodářství 

o Rozdílná hospodářská úroveň: asijští tygři (průmysl) x zemědělské (zaostalé) 

o Zemědělství: závlahové, plodiny: rýže, kaučukovník, sója, kávovník, kokos. Palmy, koření 

o Průmysl: Těžba a zpracování cínu, železa, ropy a zemního plynu 

o elektronický prům. a turistický prům. 

o Centra: Bangkok, Singapur  

o Problémy – sopečná činnost, přelidnění, kácení tropického lesa.  

o Památky: Angkor wat (Kambodža) 

 
Cvičení:    jméno: ……………………….  Podpis rodiče: ………………………………… 
Přiřaďte ke státům jejich hlavní města: využij atlas 

 

1. Vietnam     a) Manila 

2. Malajsie     b) Rangún 

3. Indonésie     c) Kuala Lumpur 

4. Kambodža     d) Hanoj   

5. Filipíny      e) Jakarta 

6. Myanmar    f) Phnompenh  

7. Thajsko     g) Bangkok  

8. Laos     h) Viangchan 

 

20. 5.  
Učebnice str. 52 přečíst kapitolu Východní Asie 
  
Zápis: Východní Asie 

 Poloha: 
o Východní část Číny a Ruska, Korejský poloostrov a Japonsko 
o Na východě Tichý oceán 

o Styk 3. litosférických desek  zemětřesení 

 Povrch Japonska: 
o Hornatý – sopečná pohoří 
o Sopka: Fudžisan ( ……………… m n. m.) 
o Pobřežní nížiny 

 

číslo písm. 

  

  

  

  

  

  

  

  



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

 

VYPRACUJ CVIČENÍ NA PAPÍR, KTERÝ ODEVZDÁŠ NEJPOZDĚJI DO 21.5. 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: 

 

 

 

 

 

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: 

 

 



OV -  7.A    Kollmannová        17.5. -  21.5.2021  (škola) 

 

Jméno: ________________              Třída: ______ 

 

Lidská práva v dokumentech  -  přečti si – učebnice str. 87-88 (nová) 

                                                                                                     Str.  62-63 (stará) 

 

Výpisky –       nová učebnice str.88 -  dole 

                        Stará učebnice  str.  63- dole 

 

 

PRACOVNÍ LIST – odevzdat do 24.5.2021 

Co patří mezi nejvýznamnější lidská práva? 

 

 

 

 

 

Napiš jaká jsou práva na ochranu  ( stačí 3). 

 

 

 

 

 

Co je Listina základních lidských práv?  

 

 


