
7. A Učivo 8. - 12. 6. 

 

Český jazyk 

Ahoj děti, zadané úkoly z učebnice  vypracujte do školního sešitu, literárního 

sešitu.Ti, kteří jsou přihlášeni do školy, pokud nestačíme vypracovat ve škole, 

zkontrolujeme zbytek následující týden. Ti, kteří nejsou přihlášeni, zašlou 

práci mailem zpět!!!  Vydržte, konec roku se blíží!!! 😊 

1. 

Učebnice přečíst rámeček str. 91 – přehled Vv 

Podle toho, který větný člen vyjadřuje věta vedlejší, rozlišujeme příslušné 

druhy Vv Např. podmět – Vv podmětná, předmět – Vv předmětná, pum – Vv 

příslovečná místní …atd. Ptáme se na ně stejně jako na větné členy!!!! ( kdo, 

kde, kam, pádovými otázkami – 2., 3., 4.,6.,7.p.    atd.) 

Zápis Vv podmětná -  opsat rámeček!!!! 

2. Učebnice str.92 cv.1 slabě tužkou vyplnit ( zaslat mailem) 

3. Pracovní sešit str. zelená 39/ cv. 1 Druhy vedlejších vět ( zaslat mailem) 

Literární výchova a sloh  

Práce s textem Čítanka str.152- 154 – Z deníku A. Molea 

1. Přečíst a odpovědět na otázky – doložit tvrzením v textu do lit. seš. ( 

zaslat mailem) !!! 

2. a)Adrianovi je 14 let? 

b) Osamělému klukovi přebral lásku jeho nepřítel? 

c) Adrian měl africkou horečku? 

d) Jeho rodiče se hádali, kdo se bude o něj starat? 

e) Jaký druh literatury měl asi A.rád? 

f) Babičce je 86 let? 

g) A. nerad plaval? 

1.    Testy Alf – nový- význam slov,   Hstarší -  prověrka čj, literární pojmy 
!!! Vypracovat všichni!!!    H. 
 
 
 



 
Anglický jazyk 
A)KONTROLA A OPRAVA 
•55/4 
2 – am not going to miss 
3 – Are you going to watch 
4 – am going to watch 
5 – are going to finish 
6 – am going to record 
7 – is going to watch  
8 – is going to see 
9 – is not going to miss 
10 – am going to do 
•55/5 
2) Is Paul going to revise for a test on Tuesday? – Yes, he is. 
3) Is Paul going to do the English project on Wednesday? – No, he isn´t. He is going to do the Science 
project. 
4) Is Paul going to watch Freinds on TV on Thursday? - No, he isn´t. He´s going to watch The 
Simpsons. 
5) Is Paul going to see the new film with Nigel on Friday? – Yes, he is. 
•62/3 
2 – am going to watch 
3 – am going to play 
4 – are you going to play 
5 – are going to meet 
6 – Are you going to take 
7 – am going to go 
8 – are you going to come 
9 – are going to be  
10 – are going to watch 
 
B) Tento týden se budeme věnovat modálnímu slovesu HAVE TO (have to = muset, don´t have to = 
nemuset). 
 
•Prostudujte si gramatiku v pracovním sešitě na str. 78 a 79 – 6.6,6.7,6.8,6.9. 
 
•Potom vypracujte v pracovním sešitě str. 59/4,6 (uděláme společně na Zoomu). 
 
C) Opakujte na ALFovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matematika 

 



 
Cvičení str. 201-205 
 
Výklad Procento, procentová část 
 

Procento je 1/100 z nějakého celku. Vypočítáme jej tedy tak, že celek – základ z vydělíme stem. 

Značíme jej znakem %. 
 
Př. Spočítej jedno procento z 25 000 Kč. 
1 % z 25 000 Kč je 25 000:100 = 250 Kč 
 

Procentová část č z nějakého celku je část celku, která tvoří požadovaný počet procent p. 

 
Př. Spočítej, kolik je 18 % z 25 000 Kč. 
1 % z 25 000 Kč je 25 000:100 = 250 Kč 
18 % = 250.18 = 4 500 Kč 

Vzorcem tedy platí: č = z.p:100 

 

Fyzika 
Archimedův zákon pro plyny 

V plynech platí stejný vztah jako v kapalinách Fvz= V.ρ.g 
I atmosféra kolem nás nás nadnáší, působí na nás vztlakovou silou. Protože je ale vzduch daleko řidší 
než například voda, když v ní plaveme, tak je tato síla daleko menší a nevnímáme ji. 
Stejně jako ve vodě platí, že těleso s menší hustotou, než vzduch stoupá – horkovzdušný balón. 



 

Dějepis 
Nástup Habsburků 

23. 10. 1526 české stavy volí českým králem Ferdinanda I. Habsburského (manželka - sestra 

zemřelého Ludvíka Jagellonského), byl králem Uherským, arcivévodou rakouským = personální unie  

Ferdinand I. (1526 – 1564)  

Náboženství: 

 - pronásleduje nekatolíky,  

- povolává Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité)  

= rekatolizace (chce v celé zemi opět jen katolickou církev) 

 - nekatolická náboženství u nás: husité, luteráni, jednota bratrská  

Vláda: 

 - prosazuje absolutismus 

- vytváří systém dvorských úřadů ve Vídni, které jsou nadřízeny úřadům zemským  

- za jeho vlády se osidlují horské oblasti Moravy obyvateli z Balkánského poloostrova a Rumunska 

= Valaši, jsou osvobozeni od daní 

- nový způsob zemědělského hospodaření šlechtický velkostatek  

= práce za mzdu (tj. čeleď) robota 10 – 20 dnů v roce  

podnikání šlechty rybnikářství, pivovary, ovčárny, sklárny, vápenky, ţelezárny - hamry)  

Povstání: 

 - české stavy odmítají berně (daně) a sestavit zemské vojsko  

Ferdinand trestá města i šlechtu: omezil samosprávu (dosadil rychtáře), poprava 2 zemanů a 2 

měšťanů, neposlušné šlechtě zabavoval majetek, zavedena daň z piva 

Maxmilián II. (1564 – 1576) 

 - syn Ferdinanda I. - nábožensky snášenlivý (sympatizoval s luterány) 

 - husité a jednota bratrská se domluvili na společném postupu a vypracovali pravidla náboženské 

snášenlivosti (kompromisu mezi katolíky a nekatolíky)  

= Česká konfese - 1575 ústně potvrdil Českou konfesi  

= společný program nekatolických církvi zrovnoprávněných s katolíky  

Rudolf II. (1577 – 1611) 

 - syn Maxmiliána II.  

- král český, uherský, chorvatský, císař římský  

- neústupný katolík, do všech úřadů dosadil jen katolíky  

- vychovaný ve Španělsku, na dvoře Filipa II., 

- duševně nemocný, sběratel umění, kuriozit, obdivovatel alchymie a astrologie, hledal elixír mládí 



- nikdy se neoženil, neměl dědice  

- miloval Prahu, od roku 1583 sídlil v Praze  

- měl pod ochranou židovské obyvatelstvo (financovali jeho nákladný život) 

- 1608 bratr Matyáš ovládl Moravu, Uhry a Rakousko, Rudolfovi zůstaly jen Čechy  

- české stavy si r. 1609 vymohly vydání tzv. Majestátu Rudolfa II., kterým se potvrdila Česká konfese 

tj. náboženská svoboda. 

- Rudolf II. se r. 1611 vzdává trůnu ve prospěch bratra Matyáše  

Matyáš (1611 – 1619) bratr Rudolfa II.  

- od r. 1612 i císař římský sídlo ve Vídni  

- v Čechách vládli místodržící z řad katolické šlechty vyostřily se vztahy mezi nekatolickými stavy a 

královskými (katolickými) úředníky - také umírá bezdětný 

 

Třicetiletá válka 1618 – 1648 

Byla to doposud nejničivější válka, zasáhla celou Evropu, trvala 30 let, probíhala v 5 etapách.  

Započala stavovským povstáním v Čechách, odtud se postupně přenesla na celou Evropu (Falc, 

Španělsko, Dánsko, Švédsko, Nizozemí, Francie).  

Významné postavy:  

Albrecht z Valdštejna – český šlechtic, generál ve službách Habsburků, 

 na válce velmi zbohatl (zabavený majetek nekatolíků, celá panství)  

nakonec byl na pokyn Habsburků zavražděn 

 Gustav Adolf – švédský král, nejvýznamnější vojevůdce, obsadil Prahu, zahynul v boji  

Předpoklady k válce  

- rozvinuté řemeslo (dostatek výzbroje) 

- systém silnic (rychlejší přesuny vojáků) 

- dostatek drahých kovů (peníze pro žoldnéře)  

Příčina války 

- sílící moc Habsburků v Evropě  

- severské země mezi sebou bojovaly o obchodní cesty v Baltském a Severním moři  

Záminka k válce  

- válka byla vedena kvůli náboženství  

- rozpoutaly ji české stavy, které nebyly spokojeny s náboženskou situací v zemi 

Stavovské povstání březen 1618 

 – nekatolické stavy se schází v Praze a podávají panovníkovi stížnost na činnost místodržících 

(uzavření nekatolických kostelů)  



23. května 1618 – zástupci nekatolických stavů vnikli na Hrad a z oken svrhli místodržícího Viléma 

Slavatu a Jaroslava Bořitu (+ písaře Fabricia)  

= 2. pražská defenestrace  

Nekatolické stavy se bouří proti císaři Matyášovi - vytváří: Sbor třiceti direktorů (po 10 z každého 

stavu),  

Václav Velen z Roupova staví se vojsko  

Velen ze Žerotína – Morava  

hrabě Thurn – Čechy  

byli vyhnáni ze země Jezuité začíná třicetiletá válka císař  

Matyáš 20. 3. 1619 umírá, nastupuje Ferdinand II. Štýrský (1617/19 – 1637)  

bratranec Rudolfa II. a Matyáše  

podporuje katolíky proti nekatolíkům, 

dosazuje do Prahy své místodržící  

české stavy si však volí za svého krále Friedricha Falckého  

Friedrich Falcký (1619 – 1620) byl zvolen českými stavy „zimní král“,  

vládl rok a 9 dnů  

manželka Anna Stuartovna, dcera anglického krále Jakuba I.  

po útěku jeho vojska z bitvy na Bílé hoře (8.11. 1620) i on z Čech utíká 

Třicetiletá válka - průběh  

Válka probíhala v pěti etapách: 

1. Válka česká  

1618 – 1620 - stavovské povstání - králem Friedrich Falcký 

 - protestanti hrabě Thurn a Velen ze Žerotína táhnou na Vídeň – jsou zastaveni  

2. Válka falcká 1620 – 1623 

 8. 11. 1620 stavy jsou poraženy v bitvě na Bílé hoře,  

Friedrich Falcký utíká ze země českým králem opět Ferdinand II. Štýrský  

SANKCE za neposlušnost: 

 - zrušen Majestát Rudolfa II. (náboženská svoboda)  

 - rekatolizace země, všichni nekatolíci musí opustit zemi a zanechat zde všechen majetek 

 - Habsburkové získávají dědičný nárok na český trůn  

- zrovnoprávněna němčina s češtinou na úřadech a školách 

 - 21. 6. 1621 pro výstrahu 

-  popraveno 27 odpůrců 3 páni, 7 rytířů, 17 měšťanů (kat Mydlář)  

III. Válka dánská 1625 – 1629 

 - Dánsko vstoupilo do války s cílem získat území v severním Německu  



- v čele císařských (habsburských vojsk) stojí Albrecht z Valdštejna  

1627 Obnovené zřízení zemské = nový zemský zákoník (potvrzuje sankce z r. 1620)  

IV. Válka švédská 1630 – 1635 

 - švédský král Gustav II. Adolf chtěl získat vliv v Pobaltí 

 - přes Pomořany a Německo se dostává až do Čech, 

 listopad 1631 v Praze - listopad 1632 

 bitva u Lützenu Švédové jsou Valdštejnem poraženi, švédský král padl  

- 25. 2. 1634 Valdštejn na pokyn císaře v Chebu zavražděn, podezření, že jedná na obě strany  

V. Válka švédsko-francouzská 1635 – 1648  

- proti Habsburkům vytvořeno spojenectví Švédska a Francie Švédové pustoší Prahu, Čechy, Moravu 

Praha – 1639, 1643, 1648 Brno – 1645 (obléhání Brna od 5.5. do 15. 8. tj. 102 dnů)  

nejkrvavější bitva u Jankova 1645 porážka Habsburků 

Třicetiletá válka – závěr  

Mírová jednání - započala  v r. 1644, 

 smlouvy podepsány až 24. 10. 1648 tzv. Vestfálský mír 

 - mezi Francií a Habsburky v Münsteru 

 - mezi Švédy a Habsburky v Osnabrücku  

Výsledky mírových jednání:  

1. Novými velmocemi se stávají Švédsko a Francie  

2. Severní Nizozemí získává suverenitu  

3. Habsburkové získávají dědičné drţení soustátí Rakousko, Uhry, Čechy  

4. Římská říše pozbývá svého významu, titul císaře je jen formální a drţí se v Habsburském rodě  

5. Potvrzeno Obnovené zřízení zemské pro Čechy i Moravu  

6. V ostatních zemích Evropy náboženská svoboda  

7. Čeští emigranti se nemohou vrátit zpět do země 

 
Přírodopis 
 
Alf – test Opakování – 7.třída (učivo z druhého dílu učebnice – od tématu Buňka) – prosím, 

vypracovat nejlépe do 12.6. 

Dokončit referáty – prezentace na vybrané zástupce členovců (viz. zadání z minulého týdne). Během 

tohoto týdne, prosím žáky, kteří své prezentace ještě neposlali, aby je dokončili a zaslali na e-mail: 

prirodopisdp@seznam.cz . Zájemci mohou své referáty prezentovat ve škole během výukových 

aktivit nebo na zoomu.  

 
 
 

mailto:prirodopisdp@seznam.cz


Zeměpis 

Zeměpis 7               / 23.týden, 8.6  - 12.6 / 
 

Sibiř a Dálný východ       učebnice s. 118 – 119 
 

 

Rozsáhlé území severní Asie. Nacházejí se tu obrovské 

zásoby strategických surovin. Oblast je osídlena velmi řídce. 

 

Asijské Rusko: dělí se na Sibiř a Dálný východ 

 

Krajina: severní oblasti – tundra, směrem na jih tajgy, stepi 

Permafrost – Dálný východ 

Perla Sibiře – jezero Bajkal, řeka Ankara 

Velká města – Novosibirsk, Omsk, Vladivostok, Jakutsk 

 

 

19. -20. století – Transsibiřská magistrála / železnice – 

Moskva -Dálný východ- 9300 km 

Bajkalsko-amurská magistrála / BAM /. Bajkal-Gavaň 

 

Zajímavosti: Evropu a Sibiř odděluje pohoří URAL 

 



V oblasti Sibiře lze nalézt v podstatě všechny známé 

suroviny. Práce s mapou. Vyhledej které? 

Těžbu surovin ztěžují drsné klimatické podmínky, 

permafrost a nedostatek pracovních sil. 

 

Fauna tajgy: jelen, medvěd, sobol, ryby- lososovité 

Fauna tundry: sob, pižmoň, vlk, ptactvo….. 

Obyvatelstvo: Jakuti, Evenkové, Inuité 

Amur bílý pochází dokonce z Číny, pád meteoritu 

 

www.quido.cz/stavby/transibir.html 

www.i-ru.cz/ 

 

 

Otázky a úkoly na str. 119 

Opakuj si !!! 

Zeměpis 7            / 24. týden/   15. – 20. 6. 
 

 

 

Arktida v Severním ledovém oceánu 
 

 

http://www.quido.cz/stavby/transibir.html
http://www.i-ru.cz/


ARKTIDOU označujeme oblast Severního ledového oceánu 

s jeho ostrovy a pobřežní oblasti pevnin k pomyslné hranici 

severního polárního kruhu. 

 

 

Střední část je trvale pokryta ledem. 

Globální změny klimatu způsobují tání ledu. Dochází 

k úbytku ker, ze kterých medvědi loví tuleně. 

 

Severní ledový oceán spojuje s Tichým oceánem Beringův 

průliv, s Atlantským oceánem průlivy mezi Arktickými 

ostrovy.  

 

Světadíly v této oblasti: Severní Amerika, Asie, Evropa 

 

Zajímavosti:  

Na příkladu Arktidy můžeme dokumentovat ukázku mnohdy 

zachovalé původní krajiny na Zemi 

1926 – 

 U. Nobile a R. Amundsen přeletěli severní pol  vzducholodí  

 

Polární záře je světelný úkaz probíhající v ionosféře. 

Nejčastěji v období září-říjen, únor-březen. 

Iglú je pro Inuity příbytek. 



 

Doporučuji 

 

www.severskelisty.cz 

www.vesmir.cz 

 

učebnice s. 120 – 121 

 
Občanská výchova 

ORV 7                   /23.tý den/ 

Mezinárodní organizace a aliance 

 

 

Vedle EU existuje řada mezinárodních organizací. 

 

OSN – Organizace spojených národů 

Vznik 1945 

Hlavní sídlo v NEW YORKU 

Některé orgány sídlí v Ženevě a ve Vídni 

Mezinárodní soudní dvůr v Haagu 

Hlavní orgány – Valné shromáždění OSN, Rada bezpečnosti, 

Hospodářská a sociální rada,  

Mezinárodní soudní dvůr 

 

http://www.severskelisty.cz/
http://www.vesmir.cz/


Česká republika je také v OSN. 

 

Hledání souvislostí str. 79 – OSN nahradila….. 

UNICEF  Dětský fond OSN 

UNESCO – Organizace pro výchovu, vědu, kulturu….zachování 

kulturního dědictví 

WHO – Světová zdravotnická organizace 

NATO – Severoatlantický pakt, sídlo v Bruselu, spolupráce v oblasti 

bezpečnosti 

 

 

Něco navíc 

Znáte děti některé objekty, oblasti, které jsou součástí světového 

kulturního dědictví UNESCO? 

Např. Český Krumlov, Telč………..Vyhledejte další objekty. 

 

 

Učebnice s.79  

 

Co znamená slovo konsenzus? 

Vysvětli, co znamená slovo aliance? 

ORV 7           24. týden 



OCHRANA OBYVATEL ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ       /S.80 -83/ 

 

Složky integrovaného záchranného systému: 

Základní složky: 

Hasičský záchranný sbor 

Zdravotní záchranná služba 

Policie ČR 

 

Signály 

Varovný signál Všeobecná výstraha – kolísavý zvuk sirény trvající 140 

sekund 

Požární poplach – přerušovaný zvuk sirény po dobu 1 minuty 

Kromě těchto signálů bývá prováděna akustická zkouška 

nepřerušovaným zvukem sirény po dobu 140 sekund. Je předem 

oznamována. 

s. 80  

150 – voda jako nula, hasiči 

155 – pětka jako zdravotnický vozík – záchranka 

158 – osmička jako pouta – policie 

s. 82 – Stavy neodkladné pomoci – stavy bezprostředního ohrožení 

života / prudká krvácení, bezvědomí, dušení, poranění provázená 

šokem/.  

 



Stavy odložitelné pomoci – ostatní závažné stavy, příprava 

k transportu 

Stavy lehké – ostatní stavy poškození, kdy nejsou život ani zdraví 

ohroženo. 

Stavy netransportovatelné – stavy umírajících a se životem 

neslučitelné. 

 

TERAPIE – léčení je umělý proces vedoucí k uzdravení jedince. 

 

s. 80      Pokuste si vymyslet……….??             
Informatika 
Na tento týden vám zadám krátkou práci, která ověří vaše znalosti v oblasti excelu. Sestrojte v Excelu 

repliku vašeho rozvrhu za pomocí tabulky, vaše výtvory mi posílejte do neděle 14.6. na adresu 

ucitelinformatikyzsdp@gmail.com                  

Ti z vás, kteří Excel nevlastní, můžete použít jeho internetovou napodobeninu, která se nepatrně liší, 

odkaz zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WKqz7N5nJ7YlZg6tY2eSs46lAcRlDLEh1Yv-

P_Ei8kM/edit#gid=0               

Samozřejmě chápu, že ne všem se práce povede, protože jsme neměli možnost vědomosti z videí 

trénovat v praxi, přesto se o to alespoň pokuste.       

Při vytváření se můžete inspirovat tímto obrázkem 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WKqz7N5nJ7YlZg6tY2eSs46lAcRlDLEh1Yv-P_Ei8kM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WKqz7N5nJ7YlZg6tY2eSs46lAcRlDLEh1Yv-P_Ei8kM/edit#gid=0

