
7. A učivo 20. – 24. 4. 

Český jazyk 

Srdečné pozdravy vám všem! Pochvala pro ty, kteří plní řádně své povinnosti. 

(většina) Byla bych ráda, aby se ozvali i Kurotíková, Rambousek, Valčík, 

Sobotka!!! Upozorňuji, že ve vašem zájmu je prospěšné, abyste se připojili 

k online výuce. Probíráme tam zadané učivo!!! Průběžně sledovat Alf testy čj, 

lv a trénovat je!! 

Český jazyk    

1. Hodina 

Učebnice str. 75/ cv. 5 – přepsat do dom. seš., nebo do škol. seš. 

2. Hodina 

Učebnice str. 76 – přečíst rámeček , zapsat do školního sešitu text  

a) Věty dvojčlenné obsahují podmět ( vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný) 

Zapsat příklady vět 

b) Věty jednočlenné – neobsahují podmět ( ono není podmět) 

Základem je slovesný tvar v 3.osobě č.j. !!!! 

Vypiš, co vyjadřují    

přírodní děje  atd. 

c) Učivo budeme opakovat online!!! 

 

Sloh zadání trvá – charakteristika vlastní pohádkové postavy  

Zaslat do 30.4. na mail!!! 

 

Literární výchova 

Zadání trvá – 1 balada z Kytice do ČD!!! DO 30.4. 

Číst knihu dle vlastního výběru 



Anglický jazyk 

A) OPRAVA A KONTROLA 
Učebnice: 
•59/4b 
-warmer 
-wetter 
-nicer 
-drier 
-more crowded 
•61/2c 

Comparative Superlative 

nicer the nicest 

wetter the wettest 

bigger the biggest 

more expensive the most expensive 

drier the driest 

easier the easiest 

more beautiful the most beautiful 

fatter the fattest 

taller the tallest 

older the oldest 

windier the windiest 

•63/2a 
good – better –the best 
bad – worse – the worst  
Pracovní sešit: 
•46/1 
2 – It´s cold. 
3 - It´s windy. 
4 - It´s cloudy. 
5 - It´s snowing. 
6 - It´s hot. 
7 - It´s raining. 
8 - It´s sunny. 
9  - It´s foggy. 
10 - It´s icy. 
•46/2 
ACROSS: 
4 – autumn 
5 – wet 
7 – spring 
8 – west 
DOWN: 
2 – summer 
3 – north 
5  - winter 
6 – fine 
7 – south 
 
 



B) VYPLŇTE PRACOVNÍ LIST  
Pracovní list není nutné tisknout, stačí zapsat to, co doplňujete, do školního sešitu. 
Nezapomeňte očíslovat, ať se v tom vyznáte:) 

  
 

C) PROCVIČUJTE NA ALFOVI (! PROCVIČOVACÍ TESTY BUDOU K DISPOZICI OD PONDĚLÍ 20. DO 
ČTVRTKA 23.4.) 
 
D)!!! V pátek 24. 4. bude zadán TEST NA ZNÁMKY v programu Alf - NA STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH 
JMEN 
! TEST BUDE S ČASOVÝM LIMITEM, BUDE MOŽNÉ OTEVŘÍT HO JEN JEDNOU A BUDE K DISPOZICI 
POUZE V PÁTEK 24.4.! 
  



Matematika: 
 Řešení minulé práce: 

 
 
 



 
 
 
 
 



Výklad: Trojčlenka (pracovní sešit 3. díl str. 165) 
 
Trojčlenka ustálený postup, který slouží k řešení slovních úloh na přímou a nepřímou úměrnost. 
V zápisu trojčlenky musíme mít ve stejných sloupečcích stejné veličiny ve stejných jednotkách. 
Zápis a řešení si ukážeme na příkladech. 
 
Př.: 4 tygři sežerou za den 120 kg masa. Kolik kg masa sežere 7 tygrů? 
 
Početně bez trojčlenky: 
Jeden tygr sežere 120:4 = 30 kg. 
7 tygrů sežere 7.30 = 210 kg. 
 
Trojčlenkou: 
 4 tygři ...................................120 kg Přímá úměrnost, násobíme křížem. 
 7 tygrů ..................................x kg (Čím více tygrů, tím více masa.) 
 4.x = 120.7 
 4.x = 840 
 x = 840:4 
 x = 210 kg 
 
Př.: 8 dělníků udělá práci za 6 dní. Za jak dlouho ji udělají tři dělníci? 
 
Početně bez trojčlenky: 
Jeden dělník udělá práci za osmkrát delší dobu. 8.6 = 48 dní. 
Tři dělníci udělají práci třikrát rychleji za 48:3 = 16 dní. 
 
Trojčlenkou: 
 8 dělníků ...............................6 dní Nepřímá úměrnost, násobíme po řádcích. 
 3 dělníci ................................x dní (Čím více dělníků, tím kratší doba práce.) 
 8.6 = 3.x 
 48 = 3.x 
 48:3 = x 
 x= 16 dní 
 

Cvičení: pracovní sešit 3 díl str. 166, 167, 168 

 
Fyzika 
 
Spočítej dosazením do Pascalova zákona F1.S2 = F2.S1. Nezapomeň převézt na stejné jednotky. 
 
1. Obsah pístu injekční stříkačky je 2 cm2. Obsah jehly stříkačky je 0,5 mm2. Lékař tlačí na píst silou 5 

N. Jakou silou je tlačena tekutina z jehly? 
 
2. Čerpadlo tlačí vodu do potrubí s průřezem 5 cm2 silou 200 N. Řezací tryska vodního paprsku má 

průřez 1 mm2. Jakou silou působí vodní paprsek na řezaný materiál? 
 
3. Obsah jednoho pístu je 50 cm2. Jaký musí být obsah druhého pístu, abychom původní sílu 60 N 

zvětšili na 3000 N? 

 
  



Přírodopis 
Test v Alfovi – Stonek, list, květ – prosím vypracovat do 24.4. 

Odkazy na videa ze zoom konzultací – žahavci – nezmar hnědý: 
nezmar + larva komára: https://www.youtube.com/watch?v=SS_HYY97ehw 
nezmar + buchanka: https://www.youtube.com/watch?v=oTZNxhrUgyE 
 

Přepsat zápis do sešitu: 

Ploštěnci 

-ploštěnka mléčná 

 - žije ve vodě – plave 

- povrch těla: pokožka, pod ní: svalovina 

 -hlava – primitivní oči – vnímání světla a tmy (lepší orientace v prostředí) 

 -trávicí soustava – jeden tělní otvor, rozvětvené střevo 

 -dýchací soustava – celým povrchem těla 

 -vylučovací soustava – buňky ústící do odvodného kanálku 

 -nervová soustava – PROVAZCOVITÁ – v hlavě dvě uzliny (předchůdce mozku), z nich vedou 

dva provazce nervových buněk 

 -rozmnožování – výborná regenerace 

   -hermafrodit – musí být 2 – výměna spermií 

Pustit si videa Prohlédnout si obrázky k žahavcům a ploštěncům: 

↑Nezmar hnědý – žije přisedle – 

přichycen nožním terčem, dva pučící 

nezmaři na jeho těle 

↑ROZPTÝLENÁ nervová soustava nezmara – 

síť nervových buněk – nemá žádné centrum 

(mozek), vnímá dotyk, ale nepozná, na jakém 

místě na jeho těle se ho něco dotklo (odkud 

přišel podnět) 

ŽAHAVCI – NEZMAR 

HNĚDÝ 

https://www.youtube.com/watch?v=SS_HYY97ehw
https://www.youtube.com/watch?v=oTZNxhrUgyE


 

ploštěnka přijímá potravu: https://www.youtube.com/watch?v=Xod7LLHBHb4 

regenerace ploštěnky: https://www.youtube.com/watch?v=hTC1eNTBXvE 

regenerace ploštěnky (opakování) :https://www.youtube.com/watch?v=vXN_5SPBPtM 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 Opakovat si skupiny bezobratlých Žahavci – nezmar, Ploštěnci – ploštěnka – příští týden bude test 

v Alfovi ! 

 

PLOŠTĚNCI – PLOSTĚNKA MLÉČNÁ 

                                                            → 

PROVAZCOVITÁ nervová soustava 

ploštěnky – párové nervové 

zauzliny=primitivní mozek, z nich 

vedou dva nervové pruhy (ty jsou 

ještě příčně spojeny) 

←Různý tvar hlavových 

částí čtyř druhů 

ploštěnek  

https://www.youtube.com/watch?v=Xod7LLHBHb4
https://www.youtube.com/watch?v=hTC1eNTBXvE
https://www.youtube.com/watch?v=vXN_5SPBPtM


Dějepis 
Třídílný film Jan Hus 

https://www.youtube.com/watch?v=Kgwc-bt9AX8 

https://www.youtube.com/watch?v=dAbNY2LdDi8 

https://www.youtube.com/watch?v=xwn9PwKXY9M 

DOBA HUSICKÁ – vytisknou, nalepit do sešitu 

JAN HUS 

- Nejvýznamnější kritiků církve 

- Univerzitní mistr, později rektor Karlovy univerzity 

- Výborný řečník, kázal v Betlémské kapli (působil od. r. 1402 

- Do kaple přicházeli tisíce lidí z Prahy i okolí 

- Velká odvaha – kritika církve  i papeže 

- Podpora a ochrana od Václava IV.  

- 1412 popudil i krále, kritika odpustků 

- Papež zakázal v Praze vykonávat bohoslužby, křty, svatby a pohřby dokud tam bude Hus 

- Odchází kázat na venkov 

- Václav IV. Ho nehodlal vydat žádnému soudu /byl by odsouzen jako kacíř/ 

- 1414 Jan Hus dostal pozvání na kostnický koncil, aby obhájil své názory 

- Koncil organizoval Václavův bratr Zikmund Lucemburský 

- Hus po příjezdu do Kostnice zatčen uvězněn 

- Předem bylo rozhodnuto, jak s Husem naloží 

- Neměl možnost se hájit 

- Směl odpovídat pouze na otázky ANO, NE 

- Odmítl odvolat své názory, byl prohlášen za kacíře 

- 6. 7. 1415 upálen 

HUSITÉ 

- V Čechách vlna nevole ve všech vrstvách 

- Protesty proti Husovu upálení 

- Příznivci Jana Husa = husité nebo kališníci 

- Symbol kalich 

- Přijímání = věřící při mši lámou a pojídají kousky chleba – symbolizuje Kristovo tělo a popíjí 

víno – symbolizuje Kristovu krev 

- Přijímání pod pobojí – rovnost lidí před Bohem 

4 pražské artikuly 

1. Svobodné kázání a výklad Bible 

2. Přijímání pod obojí 

3. Zákaz světské moci kněží (zabavování církevního majetku) 

4. Obecné trestání smrtelných hříchů (trestání podle závažnosti provinění, ne podle společenské 

vrstvy) 

Radikální husité – trvali na prosazení všech čtyřech  článků i třeba donucením 

Radikální husité = táboristé /podle města Tábor/¨- založeno v r. 1420 

- Snaha táboristů žít bez soukromého majetku 

- Zbraně pořizovali z odevzdaných věcí 

- Velitelé – hejtmani – nejslavnější Jan Žižka z Trocnova 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Kgwc-bt9AX8
https://www.youtube.com/watch?v=dAbNY2LdDi8
https://www.youtube.com/watch?v=xwn9PwKXY9M


Zeměpis 

Zeměpis 7,     / 17. týden/.  Podnebí a 
vodstvo  Asie  / s. 90  - 93/. 
 

 

Podnebí Asie 
 

Všechna podnebná pásma severní polokoule. Podnebí určuje zeměpisná šířka 

a vzdálenost od oceánu. Podnebí Asie…..mapka na str. 90, učebnice. 

 

Nejrozsáhlejší je oblast mírného pásma.  

/ 

VNITROZEMSKÉ PODNEBÍ – rozsáhlá území ve vnitrozemí Asie 

Středomořské subtropy – Malá Asie, Zakavkazsko, Střední Asie, východní Čína 

/ monzunové subtropy /. 

 

 

Tropy – Arabský poloostrov až po jihovýchodní Čínu 

Rovníkové podnebí – ovlivněno prouděním monzunů – zdroj srážek 

_ časté tropické tajfuny………….způsobují katastrofy 

 

Otázky a úkoly na str. 91, odpovědi si zapiš do sešitu.!!!! 

Dokument: /  www.noaa.com/ , www.Klimadiagramme.de/. 

 

http://www.noaa.com/
http://www.klimadiagramme.de/


Vodstvo Asie   

/ s. 92/ 
 

Hustota říční sítě a vodnatost toků Asie má vliv rozloha světadílu, rozmanitost  

 

reliéfu a podnebí. 

Vodstvo Asie – mapa uč. s. 92 

Severní část Asie – největší povodí řeka OB s přítoky 

Čína – Chang Jiang, Indie – Ganga, Brahmaputra / další řeky podle atlasu..vypiš/ 

Jezera – Bajkal – nejhlubší na světě, sladká voda. Slanou vodu mají zbytková 

jezera, která jsou pozůstatky moří – Kaspické /největší/,  Aralské, Balchaš 

 

Sibiřské řeky……Ob, Irtyš, Kolyma, Lena, Jenisej,………  himalájské řeky…..Ganga, 

Indus, Brahmaputra, Satladž   

Řeky suchých oblastí……. Eufrat, Tigris, Amudarja, Syrdarja 

Bezodtoková oblast tvoří 40 % území Asie. 

Otázky a úkoly na s. 93 

OPAKUJ !  Práce s mapami. 

 

Dokument!      

Štětina, J.: S Matyldou po Indu. Praha: Panorama, 1979. 

www.sage.wisc.edu/riverdata/. 

 
 
 
 



 
Občanská výchova 

Občanská výchova  7     /17. týden/ 
Společnost – její řízení  
 

Stát / s. 62 – 65 / 

Stát je instituce disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti. 

Tedy složka zákonodárná, výkonná a soudní. 

 

Kritéria státu: 

Stálé obyvatelstvo 

Vymezené státní území 

Státní moc 

Schopnost vstupovat do vztahů s jinými státy 

 

Formy státu rozlišujeme: 

Demokracie 

Autokracie 

Diktatura 

 

Podle toho, kdo stojí včele státu: 

Teokracie – státní moc vykonává vládce 

Monarchie – vláda jednoho panovníka 

Republika – věc veřejná, státní moc od občanů 

 

Opakování ze 6. Ročníku 

Dělení státní moci, státní symboly.  Otázky a úkoly na str. 64 -65, opakuj si!! 

 



Informatika 

Zdravím, procházel jsem výsledky z procvičování, které jsem vám zasílal minulý týden, výsledky mě 

většinou pozitivně překvapily, chválím především ty, kteří si troufli na bonus. Ti, kteří mi nic neposlali 

u mě mají mínus, proto doporučuji úkoly plnit.        

Tento týden vám opět posílám pár převodů k procvičení a zároveň připomínám, že ve středu budu k 

dispozici na aplikaci Zoom, kde budu tuto látku opakovat. Účast není povinná, ale jestli se v látce 

neorientujete, doporučuji se zúčastnit. 

Výsledky těchto převodů posílejte do 26.4. na e-mailovou adresu: ucitelinformatikazsdp@gmail.com  

Převeď na (GB): 
217 MB = 
15 026 kB = 
17 000 000 B = 
189 TB = 
 
Převeď na (kB): 
18 526 000 B = 
420 MB = 
33 TB =    
155 B =                                              
 
  
Dobrovolný bonus: Převeď na (MB): 
0,01389 kB = 
10347 GB = 
0,5 B = 
11467 kB = 
 
Převeď na (B):                                                                        
0,14 TB = 
0,007 MB = 
39 GB = 
24 b = 
 
 
 


