
7.r. Český jazyk od 25.5. – 29.5. 

1. PS str. 38 zelená Skladba( přístavek)   / cv. 1, 2   - kontrola online výuka 

2. PS – str. 38/ cv. 1 Co už víme o větě – kontrola online 

3. Učebnice – str. 89 / cv. 5 vypracovat a zaslat mailem do 31.5.!!! zadání platí 

i v rámci OrV. 

Sloh 

Zadání líčení trvá – připomínám i s osnovou!!! Do 30.5. 

Literární výchova 

Učebnice str. 135 Kocourek 

a) Přečíst a následně zapsat do lit. seš. autor – název 

b) Písemně odpověz 

1. O jaký  literární druh, žánr  se jedná? 

2. Hlavní postava – jak se cítí? 

3. Co si přeje a proč? 

4. Jaký je závěr? 

5. Počet slok, pravidelný počet veršů, příklad kontrastu?  

 

Občanská a rodinná výchova 
 

ORV  7         / 22. týden / 
 

Každý chce dosáhnout úspěchu s. 73 
 

Každý občan má právo vyjadřovat se ke všem tématům, která se ho 

přímo i nepřímo týkají, a ovlivňovat tak život ve společnosti. Každý 

se tak může ucházet o vedoucí a řídící místa. Je třeba zvážit svoje 

schopnosti. Možná i ty budeš jednou ve funkci, díky které budeš 

ovlivňovat život mnoha lidí. 



Než člověk zaujme funkci s odpovědností, měl by si dobře 

rozmyslet, co umí a čeho chce dosáhnout. Pokud se to nenaučí 

v mládí, později už jen velmi těžko. 

 

Úkol:    Vyjmenuj přednosti úspěšných lidí z blízkého okolí. Podobáš 

se jim v něčem? 

 

 

s. 73   Kapitán opouští loď jako poslední……. 

Vysvětli, jak chápeš citát. 

Na lodi je kapitán jako Bůh, kterého musí všichni poslouchat a o 

jehož rozkazech se nediskutuje. To přináší velké výhody a 

pravomoci, ale také zodpovědnost. Pokud tedy dojde k problému, 

nemá se na koho vymlouvat. Když je nejhůř a loď jde ke dnu, musí 

do poslední chvíle velet záchranným akcím i za cenu svého utonutí. 

 

 

s. 73 – Základní schopnosti dobrého…….. 

Vedoucí není od toho, aby všechno uměl a dělal. Je od toho, aby 

měl vizi, plány atd. a uměl si vybrat schopné lidi k jejich realizaci a 

následně je kontroloval. 

 

Co je to 

motivace?............................................................................... 

 

 

 



Matematika 

 

 



 

Obvod a obsah trojúhelníku (str. 186) 
 
 a, b, c strany trojúhelníka 
 va, vb, vc výšky trojúhelníka 

 
 
 va 

 
 b vb a 
 
 
 vc 

 
 c 
 
obsah trojúhelníku: 

 

𝑺 =
𝒂. 𝒗𝒂

𝟐
                                   𝑺 =

𝒃. 𝒗𝒃

𝟐
                                  𝑺 =

𝒄. 𝒗𝒄

𝟐
 

 
U pravoúhlých trojúhelníků nám výška splyne se stranou trojúhelníka. Podle umístění pravého úhlu 
tedy platí: 
 

𝑺 =
𝒃. 𝒄

𝟐
                                    𝑺 =

𝒂. 𝒄

𝟐
                                   𝑺 =

𝒂. 𝒃

𝟐
 

 
 b a 
 
 b a b a   
  c 
 c 
 c 
 
obvod trojúhelníku: 𝒐 = 𝒂 + 𝒃 + 𝒄 
 

Obvod a obsah lichoběžníku 
 c obvod lichoběžníku:      𝐨 = 𝐚 + 𝐛 + 𝐜 + 𝐝 
 
 

d               s b obsah lichoběžníku:        𝑺 =
𝒂+𝒄

𝟐
 . 𝒗 

                              v 
 
 a 
 

Zlomek 
𝒂+𝒄

𝟐
 označujeme s a říkáme mu střední příčka. Je to úsečka uvnitř lichoběžníku. Viz obrázek. 

 

Cvičení: str. 187, 188, 190/1,2 191/5,6,8 192/9,10 
 

 



 
Fyzika  

Tlaková níže a výše 
Vznikají pohybem mas vzduchu v atmosféře. 
Hodnota normálního atmosférického tlaku je 1013 hPa. 
 
Tlaková výše je oblast, kde se nahromadí více vzduchu, než je běžné. Vzduch má větší hustotu, působí 
na povrch větším tlakem. Klesá tedy dolů. V tlakové výši se netvoří mraky, svítí slunce. 
 
Tlaková níže je oblast, kde se nahromadí méně vzduchu, než je běžné. Vzduch má menší hustotu, 
působí menším tlakem. Stoupá tedy nahoru, kde se ochladí a díky tomu se kondenzuje vodní pára. 
V tlakové níži se tvoří mraky, může pršet. 
  

Přírodopis 

Přírodopis 25.-29.5. 

Alf – test Členovci – hmyz – vypracovat nejlépe do 29.5. 

Přepsat zápis do sešitu: 

2)Pavoukovci 

-části těla – hlavohruď, zadeček 

-4 páry končetin 

-dýchací soustava – plicní vaky + vzdušnice (rozvod kyslíku spolu s cévní soustavou) 

-podskupiny: 

-pavouci – křižák obecný – snovací vlákna (pavučina), mimotělní trávení 

-sekáči – sekáč obecný – dravý, netvoří pavučiny, v nebezpečí odlomí nohu 

-roztoči – klíště obecné – saje krev (vnější parazit), přenos nemocí (borelióza, encefalitida) 

 

3)Korýši 

-části těla – hlavohruď, zadeček 

-5 párů končetin 

-dýchací soustava – žábry 

-rak říční, rak bahenní 

-buchanka, perloočka – součást planktonu 



Prohlédnout obrázky: 

Dějepis 

Objevné plavby – vytisknout, nalepit do sešitu, přečíst. Učebnice 88,89 PS 38, vypracovat 
test v programu Alf 
Příčiny objevných plaveb 
1. nedostatek drahých kovů – zlato, stříbro 
2. narušení obchodních styků s Východem 
3. šíření zvěstí o bohatství neznámých zemí 
4. existence nabídek a zdrojů na realizování objevných plaveb 
5. šíření křesťanství 
6. věda 
Objevování nových končin 
Státy podporující mořeplavbu – Španělsko, Portugalsko  
Směry plaveb - kolem Afriky - na západ 
Bartolomeo Dias – obeplul Afriku – Mys dobré naděje - naděje na obnovení obchodu s Indií 
Vasco da Gama – dostal se do Indie kolem Afriky - plavba trvala 10 měsíců 
Kryštof Kolumbus – 1492 – 93 - ital, vydal se do Indie směrem na západ - podporován Isabelou 
Kastilskou - myslel, že doplul do Indie – obyvatele nazval Indiány - ostrov nazval San Salvador  
Amerigo Vespucci – Kolumbův současník, názor, že jde o nový kontinent - Nový svět – Amerika  
Fernao de Magalhaes - vydal se na západ - vrátili se z východu, důkaz, že je Země kulatá 
 
Důsledky objevných plaveb 
1. rozvoj dálkového obchodu mezi Evropou a koloniemi 

Do Evropy se dovážely drahé kovy, drahokamy, perly, tabák; z Indické oblasti koření a 
bavlna; z Číny hedvábí a porcelán; z Afriky zlato, slonovina a otroci. Z Evropy se vyvážely 
převážně potraviny, pivo a látky. Vytvořenému systému říkáme „obchod do trojúhelníku“ 
– obchod mezi Evropou, Afrikou a Amerikou. 

křižák sekáč klíště rak říční

rak bahenní perloočka buchanka



2. přesun obchodních středisek ze Středomoří na pobřeží Atlantiku 
Dochází k pozvolnému úpadku severoitalských přístavů, na druhé straně roste význam 
přístavů na pobřeží nebo v blízkosti pobřeží Atlantského oceánu – portugalský Lisabon, 
španělské přístavy Cadiz, Sevilla, či nizozemské Antverpy. Postupně též roste význam 
hanzy. 

3. rozvoj evropské vzdělanosti 
Byl obnoven a potvrzen původně antický názor, že Země je kulatá – roku 1492 navrhl 
Martin Behaim první globus, byly též hojně vytvářeny a zdokonalovány mapy. 

4. inflace 
5. migrace plodin 

Do Evropy se dostaly dnes zcela běžné, ale dříve neznámé plodiny jako například rajská 
jablíčka, brambory, kukuřice, kakao či bavlna. 

6. migrace chorob 
Z Ameriky do Evropy byla přenesena syfilis, která se zde léčila rtutí. Opačným směrem se 
v Americe octla chřipka, spalničky a neštovice, na které imunitní systém místního 
obyvatelstva nebyl přizpůsoben, a tak tyto nemoci způsobily smrt mnoha domorodců. 

7. důsledky pro domorodé obyvatele 
Velmi nevybíravým způsobem byli z Afriky vyváženi otroci – obecným názorem byla 
nadřazenost Evropanů nad ostatními národy. V některých místech byli domorodci úplně 
vyhubeni nebo zdecimováni. Byly zničeny říše Inků a Aztéků. S náhlým příchodem odlišné 
kultury a jejím vnucováním, někdy též spjatým  s násilnou christianizací, se velké 
množství domorodých obyvatel jen těžko vyrovnávalo. 

 
 

 

Anglický jazyk 

- procvičování v Alfovi, téma: present simple X present continuous 

- PS: str. 2-3 (zelený Project) 

 

 



Zeměpis 

Zeměpis 7        / 22. týden / 
 

Východní Asie      s. učebnice 112 – 113 
 

 

Východní Asie je nejlidnatějším regionem. Velmocí je Čína 

s největším počtem obyvatel a ekonomickou silou. Problémem je 

další vývoj populace, ochrana životního prostředí a politický systém. 

Rizikovou oblastí je Severní Korea. 

Rozlohou nejmenším státem regionu je Korejská republika / 98 480 

km2 /, největším státem je Čína / 4. největší stát na světě,  

9 596 960 km2 /. 

 

 

Státy : Čína, Mongolsko, KLDR, Korejská republika, Japonsko, Sibiř, 

Dálný východ, asijská část Ruska 

 

Povrch: Himaláje, Tibetská náhorní plošina 

Podnebí: kontinentální, jih pod vlivem monzunů, SV – mírné 

přímořské podnebí 

 

Obyvatelstvo: převažuje mongoloidní rasa 

 Nerostné bohatství : černé uhlí, železná ruda, barevné kovy a 

v poslední době ropa  - Džungarská pánev, Cchajdamská pánev, 

omezený výskyt surovin je na západě regionu Číny, zejména 

v oblasti Tibetu   



 

JAPONSKO – dováží suroviny, nedostatek 

Největší města Japonska – Tokio, Soul, Osaka,  hospodářsky vyspělá 

země světa / referát / 

 

Mongolsko – rozlehlá země, řídká hustota osídlení 

Většina území jsou suché stepi a poušť Gobi 

Mongolci – pastevci ovcí, koní a dobytka, někteří pracují v dolech 

nebo v průmyslu 

Chudý stát 

 

 

Korea 

Na Korejském poloostrově leží dva státy KLDR, Korejská republika 

Odlišnost států 

KLDR – Komunistická diktatura, jaderné zbraně, armáda moderní, 

která ohrožuje svět, totalitní režim – vláda jedné politické strany 

 

Čína rozvijí model tržního hospodářství, zatímco KLDR lpí na 

centrálně plánovaném hospodářství řízeném státem / jako u nás do 

r. 1989/. 

Běžným politickým prostředkem je stále porušování a omezování 

lidských práv a svobod občanů. 

 

Zajímavosti:  



Tibetské mísy – bronzové misky používané jako terapeutický 

prostředek 

Největší korejská automobilka Hyundai Motor 

V SOULU se konaly letní olympijské hry v r. 1988 

www.automobil.cz/info/zahranici/248.htm. 

 

Osobnosti: Čingischán / asi 1162-1227/ sjednotitel mongolských 

kmenů. 1206 – velký chán. 

 

Informatika 

Informatika - 25.5. 

Na Zoomu jsem se s částí z vás dohodl, že probereme další program ze série Microsoft Office. Ze 

skupiny těchto programů jsme se seznámili již s Wordem a Powerpointem a nyní přišla řada na další 

důležitý program z této skupiny- Microsoft Excel.        

 Výuku máme zkomplikovanou, proto vám zasílám videa, kde jsou vysvětleny některé základy 

tohoto programu. Tuto středu vás prosím o co největší účast na zoomu, budu zde ukazovat základní 

práci s Excelem a doplňovat informace z videí, které vám zasílám. Shlédněte si prosím 2. - 4. díl této 

serie o Excelu, zde je na tuto sérii odkaz: 

https://www.youtube.com/watch?v=iVWtozRC4Pc&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-

WjZ4Bb&index=2          

 Pokud máte možnost, doporučuji si práci s tímto programem vyzkoušet podle videa, nicméně 

je možné, že vzhled vašeho Excelu bude lehce odlišný, záleží totiž na verzi, kterou vlastníte. V 

případě, že Excel nevlastníte, postačí vám shlédnout tato videa. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.automobil.cz/info/zahranici/248.htm
https://www.youtube.com/watch?v=iVWtozRC4Pc&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=iVWtozRC4Pc&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=2

