
7. A Učivo 11.- 15.5. 
 

Český jazyk 

1.Hodina  

 Str.82/ 4. Rozvíjející větné členy 

a) Zopakovat tabulky str.82 

b) Str. 83/ cv. 1 vypiš do dom.seš., nebo škol.seš. větné dvojice 

s doplněným pt. Např. … dosáhla cíle – ( cíle podtrhnout čárkami a nad 

slovo napsat Pt) 

2.Hodina 

a)Učebnice str.83/ cv. 2 vypsat pouze větné dvojice s předmětem ( stejným 

způsobem) dopsat ještě pád!! 

b) Tabulka str.83 – dopsat do školního sešitu od příslovečného určení 

příčiny vše až do konce 

Test Alf – příslovečná určení – do 23.5.!!!! 

Sloh 

Líčení 

a) Přečíst text str.121/ Procházka v dešti 

b) Nachystat nanečisto na online výuku vlastní líčení – např. Oblíbené 

místo, Jarní den, Oblíbená procházka…. 

Připomínám použít  citově zabarvená slova, metafory, perzonifikace, 

básnické přívlastky – např. koruny stromů tiše ševelí, blankytná modř, 

mraky se mračily , den jak vymalovaný  …atd 

Literární výchova 

Čítanka  

Umělecký cestopis – vymyšlený  

Nejznámější  - Gulliverovy cesty ( Gulliver na své námořní cestě ztroskotá a 

navštíví řadu zajímavých míst.Setká se s obry, ale i liliputy, pozná zemi 

Hvajninimů …) 

V zemi ušlechtilých koní – str.127/ -      přečíst text a odpovědět na otázky 

.Zaslat mailem do 17.5.!!! 

1. Jahuy – vysvětli pojem, napiš charakteristiku 



2. Jak dlouho Gulliver byl v zemi Hvajninimů, jak se mu tam žilo? 

3. Jaké jsou hlavní přednosti Hvajninimů? 

Anglický jazyk 
A) KONTROLA A OPRAVA 
•52/1 
2 – countries 
3 – ocean 
4 – capital 
5 – north, south, west, east 
6 – seasons 
7 – autumn, winter 
8 – rivers 
9 – mountain 
10 – Antarctica 
11 – Tunnel 
•52/2 
2 - c 
3 – h 
4 – e 
5 - d 
6 – a 
7 – g 
8 – f 
•52/3 
2. It´s as heavy as lead. 
3. It´s as light as feather. 
4. Your hands are as cold as ice. 
5. It´s as warm as toast. 
6. He is as fast as lightning. 
•52/4 
2 – the best 
3 - more expensive 
4 – the nicest 
5 – taller, the tallest 
6 – better 
7 – the worst, worse 
8 – hotter, wetter 
 
•53/ I can … 
1) 
1 – sunny 
2 – warm 
3 – rain 
2) 
1 – better 
2 – hotter 
3 - sunnier 
4 – darker 
5 – wetter 
6 - the nicest 



3)  
1 – Prague 
2- Sněžka 
3 – the Vltava 
 
B) Vyplňte pracovní list věnovaný opakování/ příprava na test Unit 5. 
 Nemusíte list tisknout, stačí psát očíslované odpovědi do školního sešitu. 

 
 
C) Nezapomeňte od pondělí do čtvrtka procvičovat v Alfovi. 
  
POZOR!!! V PÁTEK bude na Alfovi TEST na ZNÁMKY.   
Test bude možné OTEVŘÍT JEN JEDNOU, bude S ČASOVÝM LIMITEM a bude přístupný POUZE 
v PÁTEK!!! 



Matematika

 

Cvičení: str. 177, 178, 180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výklad: Rovnoběžníky str. 179 
Čtyřúhelníky dělíme podle počtu dvojic rovnoběžných stran na: 
různoběžníky, které nemají žádné dvojice rovnoběžných stran; 
lichoběžníky, které mají jednu dvojici rovnoběžných stran; 
rovnoběžníky, které mají dvě dvojice rovnoběžných stran. 
 
 různoběžník lichoběžník rovnoběžník 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
Rovnoběžníky dále dělíme podle délek stran na: 
kosodélníky, které mají dvě dvojice stejně dlouhých stran; 
kosočtverce, které mají všechny strany stejně dlouhé. 
 
 kosodélník kosočtverec 
 
                                                                    
 
 
 
 
Speciální typy rovnoběžníků jsou ty, které mají navíc všechny úhly pravé: obdélník, čtverec. 
 

čtyřúhelníky 

různoběžníky lichoběžníky rovnoběžníky 

  kosodélníky kosočtverce 

 obdélníky  čtverce 

 
 
výška (kosodélníku, kosočtverce) je úsečka, jejíž délka vzdálenost rovnoběžných stran. 
 Je kolmá na strany. Kosodélník má dvě výšky, kosočtverec jednu. 
  
 
 
                                                                
 
 
 
obvod (kosodélníku, kosočtverce) je stejný jako u obdélníku a čtverce o = 2.a + 2.b; o = 4.a 

 

Fyzika 
Vrstvy atmosféry str. 85, 86 
Nakreslete do sešitu graf na str. 85. 
Vypište si ke každé vrstvě atmosféry, jaké jsou v ní zhruba teploty a zda s výškou stoupají či klesají. 
Dále ke každé vrstvě napište, do jaké výšky zhruba sahá a čím je pro nás důležitá. 



 

Dějepis 
Zápis vytisknout, přečíst, prostudovat včetně grafu. Pracovní sešit str. 41, učebnice 92,93 
ŘÍMSKÁ REPUBLIKA: BOJE PLEBEJŮ S PATRICIJI 
vyhnání krále a zřízení římské republiky, způsob řízení republiky, rozpor mezi plebeji a patriciji, 
zákony dvanácti desek  

• po vyhnání posledního etruského krále Tarquinia Superba roku 510 př. n. l. zřízena Římany 
republika (lat. res publica = věc veřejná či společná záležitost)  

• shromaždištěm občanů náměstí založené již Etrusky - forum Romanum se sloupořadím okolo  

• republika řízena volenými úředníky na období jednoho roku, v jejím čele stáli dva konzulové (v době 
ohrožení jeden diktátor), v řízení státu pomáhal poradní sbor - senát (300 členů s doživotní funkcí)  

• svolávána lidová shromáždění, kde římští občané (pouze muži) volili úředníky, hlasovali o přijetí 
zákonů, rozhodovali s konečnou platností o trestech atp.  

• rozpor mezi plebeji a patriciji:  
-  plebejové tvořili podstatnou část římského vojska hlasovali na sněmu a   

 volili úředníky,  nemohli být ale zvoleni do žádné funkce → požadavek stejných práv jako měli 
patricijové 
                                       -       vyvrcholení krize v podobě odchodu plebejů z Říma => velké oslabení   
                                               římského vojska 

-  prvním ústupkem patricijů ustanovení dvou plebejských úředníků - tribunů   
lidu s právem veta (lat. veto = zakazuji)  

-  roku 449 př. n. l. sepsány zákony dvanácti desek se stejnou platností pro 
všechny římské občany o plebejové mohli nakonec zastávat všechny státní 
úřady, včetně konzula  

 
Římskou republiku řídili volení úředníci, senát a lidová shromáždění neboli sněmy. Na sněmech měli 
občané právo volit nižší i vyšší úředníky, hlasovat o zákonech a jiných důležitých záležitostech státu. 
Funkce úředníků směli zpočátku zastávat jen patricijové. Plebejové si nakonec vymohli volbu svých 
úředníků - tribunů lidu, sepsání zákonů a právo zastávat všechny státní úřady. 

 
 
 
 
 



Přírodopis 
 
V Alfovi – test: Kroužkovci – vypracovat nejlépe do 15.5. 

Přepsat zápis do sešitu: 

Členovci 

-článkované tělo i končetiny 

-vnější kostra (kutikula) – funkce: ochrana, pohyb, není schopna růstu → svlékání 

-dělí se na: hmyz, pavoukovce a korýše 

-vývin – dvě možnosti: 

 

-vývin přímý-nedospělec se vzhledem podobá dospělci, ale je menší 

-vývin nepřímý -obsahuje stádium larvy – ta často má úplně jiný vzhled než dospělec, může žít i 

v jiném prostředí a živin se jinou potravou než dospělec 

  -navíc proměna dokonalá obsahuje stádium kukly-klidové stádium-v kukle živočich 

nepřijímá potravu, nehýbe se 

1) HMYZ 

-saranče stěhovavá - části těla: hlava, hruď, zadeček 

   - 3 páry končetin – skáče, leze, létá 

   - cvrkání – tření křídel o nohy 

   - trávicí s. – 2 otvory, kousací ústní ústrojí → žaludek → střeva 

   - cévní s. – otevřená, srdce, krev nerozvádí kyslík! 

   - dýchací s. – vzdušnice = tenké trubičky – rozvádí kyslík po těle, nádech a 

          výdech zajištěn pomocí zadečku 

   - vylučovací s. – trubičky ústící do trávicí s. 

   - nervová s. – primitivní mozek – z něj vede do těla nervová páska 

   -smysly - zrak – složené oko – mozaikovité vidění 

    -chuť, čich – tykadla, makadla 

    -hmat – makadla, „chodidla“ 



    -sluch – přední část zadečku a končetiny 

   -rozmnožování  – oddělené pohlaví – samec nebo samice 

     - vnitřní oplození (= v těle samice) 

     -vývin nepřímý s proměnou nedokonalou:  

                                                                           vajíčko → larva →dospělec 
Prohlédnout obrázky, přečíst popis: 

  



 

Občanská výchova 

ORV 7 / 20. týden/ 
 

VOLBY 

 

Volby jsou nejdůležitějším principem demokracie. Rozlišujeme volby 

parlamentní, prezidentské, komunální / obecné/ a volby do Evropského 

parlamentu. 

Svobodné volby – každý má právo se svobodně rozhodnout, zda se voleb 

zúčastní a jak bude hlasovat 

 

Parlament 

Poslanecká sněmovna 

Senát 

Obecní úřad 

Krajský úřad 

Evropský parlament 

 

Volební právo – aktivní, pasivní , volím – jsem volen 

 

Otázky a úkoly na str.69 

 
 
 
 
 
 
 



Zeměpis 

Zeměpis 7    / 20. týden/ 
 

 

Střední východ  / uč. str.102 – 103/ 
 

 

Střední východ má obrovské zásoby ropy a zemního plynu. Oblast 

trpí nedostatkem vody. Hlavní náboženství – islám 

Všechny státy ležící při pobřeží Perského zálivu těží ropu 

 

Světová naleziště ropy 

 

Saudská Arábie 

Irán 

Irák 

Kuvajt  

Spojené arabské emiráty 

Omán 

Katar 

Jemen 

K členským státům OPEC nepatří Bahrajn, Omán a Jemen. 

Mekka – posvátné místo muslimů. Pouť do Mekky/ hadž / je jedním 

z pěti pilířů islámu a je povinná pro všechny muslimy. 

Otázky a úkoly na str. 103 , zadané referáty vypracuj!! 

Najdi na mapě hlavní města států této oblasti 



Zakavkazsko / s. 104 – 105 / 
 

 

Nejmenší asijský region. Je to oblast kolem Černého a Kaspického 

moře. Patří sem tři republiky – Gruzie, Arménie, Azerbájdžán  /dříve 

země SSSR/. 

Náboženství různorodé. Časté válečné konflikty a nepokoje. 

Nemalým problémem je střed kulturních tradic, především 

muslimských a křesťanských. Ohnisky střetů jsou především 

Náhorní Karabach a jižní hranice s Tureckem. 

Hospodářství je silně závislé na Rusku. Je založeno na těžbě surovin 

/plyn, ropa, rudy/. Také zemědělská produkce strukturou a 

objemem silně odpovídá spíše  někdejší funkci regionu v bývalém 

SSSR. 

V současné době se všechny státy snaží přecházet na moderní 

průmyslová odvětví jako výroba textilu a potravin. Vyváží hlavně 

čaj, víno, tabák. 

 

Opakuj si podle otázek na str. 105 v učebnici!!! 

 

Kavkaz - pohoří 

 


