
Český jazyk 7 – 7.t. 27.4.- 30.4. 

Srdečně zdravím, chválím ty, kteří poctivě pracují ( většina)  Jsem ráda, že se 

zúčastňujete online výuky ( pomáhá při plnění úkolů)Plnit též testy  Alf!!!  

Český jazyk 

1.Hodina 

1.Učebnice str.76/ cv. 2 do dom. seš. 

Utvoř 2 sloupce – věty dvojčlenné                       věty jednočlenné 

       boje nebyly výjimkou                  pršelo 2dny 

Stačí vypsat jen ZSD u vět VD, u vět VJ jen slovesný tvar s doplněním 

2.Hodina 

a)Pracovní sešit str.34 zelená / cv.10 Skladba – zjisti tajný kod …. 

b) Test Alf skladba1 do 3.5.!!! 

Literární výchova 

Čítanka str.119 – 121 Z Čech až na konec světa 

a) Přečíst , zapsat  - autor, název, literární žánr ( cestopis) 

b) Odpovědi do literárního sešitu 

1. S kým cestoval vladyka? 

2. S čím novým se tam setkali? 

3. Co na oplátku Češi ukázali? 

Přeji hezké prožití 3 volných dní  !!!! HB 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Přírodopis 27.-30.4. 

V Alfovi zadán test – Žahavci, ploštěnci. Vypracovat nejlépe do pátku 1.5. 

Přepsat zápis do sešitu:                                  Měkkýši 

-hlemýžď zahradní  – zástupce plžů 

-stavba těla (překreslit nebo vytisknout a nalepit): 

 

   -zadní pár tykadel – zrak, přední pár – hmat 

   -pokožka vylučuje sliz – usnadnění pohybu 

   -ulita – v ní útrobní vak – orgány 

   -trávicí s.-radula (drsný jazyk), v přední části probíhá trávení, v zadní 

vstřebávání živin, 2 otvory – ústní a vylučovací zvlášť 

   -dýchací s.-vzduch se dostává dýchacím otvorem (pod ulitou) do plic – zde 

přechází do krve, která ho rozvádí do těla 

   -cévní s. – OTEVŘENÁ = není v cévách, ale omývá orgány, má srdce – 

pulzováním zajišťuje pohyb krve 

   -vylučovací s. – ledvina 

   -nervová s.-v hlavě nervové uzliny (primitivní mozek), z nich vychází nervová 

vlákna do celého těla 

   -rozmnožování – hermafrodit – výměna spermií (nevystačí si sám, samčí a 

samičí pohl.buňky vytváří v různou dobu) 

Prohlédnou obrázky, přečíst popis: 

 



 

 

hlemýžď zahradní páskovka keřová - poznali jsme v 
lesním ekosystému, drobný šnek s 

proužky na ulitě 

plovatka bahenní - vodní šnek, 
dýchá žábrami, je to mezihostitel 

parazita motolice 

slimák popelavý - také plž, ale 
nemá schránku, orgány uloženy v 

těle 

škeble rybničná - zástupce druhé 
skupiny měkkýšů - mlži - mají schránku 
lasturu (dvojdílná, spojená kloubem), 

uvnitř svalnatá noha a útrobní vak, mlži 
nemají hlavovou část 



Zeměpis 7     /18.týden/ 
 

Přírodní krajiny Asie   s. 94 -95 
 

Na území Asie jsou zastoupeny veškeré přírodní krajiny. Zasahují 

sem všechna podnebná pásma severní polokoule. Typy přírodních 

krajin jsou ovlivněny hlavně podnebím. 

 

Pouště:  Karakum, Taklamakan, Gobi – prochází jimi rovnoběžka 40 stupňů  

s.š. / velmi chladné zimy/ 

 

Krajiny byly přeměněny značně lidskou činností. Např. vykáceny lesní porosty. 

Neuvážené zásahy do přírodní krajiny devastují přírodní prostředí. 

 

Z Asie pochází mnoho kulturních rostlin: pšenice, ječmen, oves, žito, 

luštěniny, rýže, cibule, česnek, švestka, hrušeň, čajovník, kávovník, bavlník  a 

jiné. 

Pro výživu obyvatel je rozhodující plodinou rýže. 

 

Původní přírodní krajinu můžeme najít v těžko přístupných oblastech Asie: 

pouště, velehory, Sibiř, Dálný východ atd. 

Nejvíce zachovalé deštné pralesy se vyskytují na ostrově Kalimantan / 

Borneo/, Zadní Indii, Filipínách. Rostou zde vzácné druhy stromů. Zvířata – 

lidoopi, medvěd malajský….. 

Významnou část povrchu tvoří horské a velehorské oblasti, kde se krajiny 

mění v závislosti na nadmořské výšce. 

 

Otázky a úkoly na s. 95 



Nejlidnatější světadíl  /s. 96 -98 / 
 

 

Asie je nejlidnatějším světadílem / porovnej s ostatními světadíly, 

diagram na str. 96, učebnice /. Diagram si překresli do sešitu /. 

 

Rozmístění obyvatelstva je nerovnoměrné. Nejméně obydlené jsou 

Polární oblasti a pouště , vysokohorské oblasti. 

 

Zjisti aktuální počet obyvatelstva Číny, Indie a  celé Asie. 

 

Nejrozšířenějším rodným jazykem je čínština. 

Nejhustěji zalidněné oblasti v Asii: Velká čínská nížina – povodí 

čínských veletoků.  

V Asii jsou zastoupeny všechny lidské rasy. 

www.zemepis.com/svetovacisla.php. 

 

Značná národnostní pestrost je překážkou rychlejšího tempa 

rozvoje světadílu. Nejvyspělejší země Japonsko, Jižní Korea a Čína. 

Otázky a úkoly na str. 98. …..odpovědi online , Po, St.  

 

 

 

 

 

 

http://www.zemepis.com/svetovacisla.php


Angličtina 

Úkoly na příští týden 

- dokončit projekt My country  

- kdo neměl prezentaci ve škole nebo mi dluží nějaký referát - poslat do konce týdne (děti 

vědí, o co se jedná) 

- https://learningapps.org/view10027886 - Who want's to be a millionare? (hra zaměřená na 

Entertainment - téma nové lekce)  

- PS - 54/1, 2 

- podívat se na video: https://www.youtube.com/watch?v=WiIzKIydP8U1 

 

 

Dějepis 

Dějepis 7. třída –  následující zápis vytisknout, nalepit do sešitu 

Husitství v učebnici strana 76 – 81 

Kontrolovat program Alf 

 

ZAČÁTEK HUSITSKÉ REVOLUCE: 

- upálení Jana Husa a Jeronýma Pražského vyvolalo v Čechách obrovské pobouření 

- stoupenci Jana Husa si začali říkat husité = kališníci  

- k Husovu učení se hlásila nejen chudina, ale i část měšťanů a šlechty 

- král a katolická šlechta nepovolovali přijímání podobojí  

- následek – kněží začali kázat mimo kostely a pořádat tzv. poutě na hory   

První pražská defenestrace: 

- král nechal zavírat kališnické kostely a uvěznit kališnické kněží a stoupence husitství 

- na Novoměstskou radnici král dosadil protihusitské konšely 

- 30. července 1419 husitský kazatel Jan Želivský shromáždil dav, se kterým se vydal na radnici 

osvobodit kališnické vězně; konšelé byli vyhozeni z oken na kopí = První pražská 

defenestrace   

- Václav IV. dostal záchvat mrtvice a zemřel 

- husité odmítli uznat jeho bratra Zikmunda za českého krále 

Tábor: 

- Husovi stoupenci začali na obranu vytvářet ozbrojené houfy 

- nad řekou Lužnicí si vybudovali opevněné město Tábor 

- v čele stáli 4 hejtmani, jedním z nich byl Jan Žižka 

Jan Žižka z Trocnova 

- byl nadšeným obdivovatelem Jana Husa a nelítostným válečníkem 

- stal se husitským hejtmanem 

- pod jeho vedením nebyli husité nikdy poraženi 

Husitské války 

- husité vytvořili první stálá vojska = polní obce 

- skvělá taktika, využívání terénu a počasí, výzvědná služba, vojenská kázeň a vysoká motivace 

(boj za ideály) 

https://learningapps.org/view10027886
https://www.youtube.com/watch?v=WiIzKIydP8U1


- základem byly bojové vozy, ze kterých sestavovali na bojišti vozovou hradbu 

- užívali děla i ruční střelné zbraně 

- kladli důraz na pěchotu, pro boj zblízka měli kromě tradičních zbraní (meče, kopí) i upravené 

zemědělské nářadí - cepy, sudlice, kosy… 

-  vojáky doprovázeli kněží, ženy a děti (práčata – střílela z praků) 

Významné bitvy 

Bitva u Sudoměře (jaro 1420) 

- při cestě do Tábora u vesnice Sudoměře na husity zaútočily oddíly katolických rytířů v brnění 

a na koních 

- Žižka postavil vozovou hradbu na hrázi mezi dvěma rybníky, jeden z rybníků byl vypuštěný 

- koně s rytíři v brněních se propadali do bahna a z vozové hradby na ně vyrazili husité 

- bitva u Sudoměře byla první z řady vítězných bitev  

Bitva na Vítkově (červenec 1420) 

- po smrti krále Václava IV.  se dědicem českého trůnu měl stát jeho bratr, Zikmund 

Lucemburský 

- husité Zikmunda za českého krále neuznali 

- Zikmund přesvědčil papeže, aby proti vzbouřeným Čechám vyhlásil křížovou výpravu  

- do čela křižáků se postavil Zikmund a napadl Prahu 

- husité se opevnili na hoře Vítkov a křižáky porazili 

- proti husitům byly vedeny ještě další 4 křížové výpravy, husité vždy zvítězil 

Čáslavský sněm 

- r. 1421 se sešli zástupci husitů na sněmu v Čáslavi 

- Zikmund byl zbaven českého trůnu 

- byla zvolena zemská vláda s 20 členy 

- 4 PRAŽSKÉ byly přijaty jako zemský zákon 

Bitva u Domažlic (1431) 

- po Žižkově smrti (1424) vedl husity Prokop Holý 

- v poslední křižácké výpravě přišlo na naše území velké vojsko a utábořilo se u Domažlic 

- když křižáci slyšeli husitské vozy a válečnou píseň „Ktož jsú boží bojovníci“ dali se na útěk a k 

boji vůbec nedošlo 

Spory mezi husity 

- husité vítězili, ale vojska ničila zemi 

- spanilé jízdy = vojenská tažení husitů za hranice Čech – cíle: 

o kořistění (získávání zásob) 

o šíření husitských myšlenek 

o odveta za křížové výpravy 

- husité nebyli jednotní, rozdělili se na dvě skupiny: 

o jednu skupinu tvořili radikální husité v čele s Prokopem Holým, kteří chtěli 

pokračovat v husitském hnutí = polní vojska 

o druhou skupinu tvořili umírnění husité, kteří chtěli skončit s bojem a užívat si získaný 

majetek = panská jednota 

 

Bitva u Lipan (1434) 

- obě skupiny se střetly nedaleko Kolína v bitvě u Lipan  

- husitské panstvo (panská jednota) se spojilo s pražskými katolickými měšťany 



- polní vojska byla poražena, Prokop Holý v bitvě padl 

- „bratrovražednou“ bitvou u Lipan skončily husitské války 

Basilejská kompaktáta (1436) 

- výsledný kompromis mezi umírněnými husity a katolickou církví vyjednaný na Basilejském 

koncilu 

- byla vyhlášena v Jihlavě 

Zikmund Lucemburský byl r. 1436 přijat za českého krále a basilejská kompaktáta potvrdil: 

o obyvatelé českých zemí mohou přijímat podobojí 

o povolena dvojí víra (katolictví i kališnictví) 

o šlechta a měšťanstvo si ponechají majetek získaný v době husitských válek, nebudou 

jej vracet církvi 

- r. 1437 Zikmund Lucemburský umírá – Lucemburkové vymřeli po meči 

 

Informatika 

7. třída Informatika - zadání 27.4. 

Na tento týden zasílám opět příklady pro procvičení, příští týden si napíšeme opakování skrze Alf, 

výsledky mi do konce týdne posílejte na e-mail: ucitelinformatikazsdp@gmail.com 

 

 

Převeď na MB 

205 GB = 

0,15 kB =  

0,14 GB =  

177 B =  

  

Převeď na kB 

0,21 GB =  

185 MB = 

17, 26 GB = 

0,004 MB = 

  

 

 

 

 



Matematika 

Matematika (27. 4. – 30. 4.) 

 
Cvičení: pracovní sešit str. 169, 170, 171 
 
 
 
 
 



 
 

Fyzika (27. 4. – 30. 4.) 

 

 

Cvičení: 
Na nákresu je zobrazen průtok vody potrubím. Zleva do děj přitéká trubkou s průřezem 200cm2 voda 
pod tlakem 15 kPa. Dopočítejte průřezy trubek a síly, kterými, by voda působila na jednotlivé uzávěry 
v trubkách. 
Pomůcka: Pascalův zákon říká, že všude v potrubí je stejný tlak, tedy 15 kPa. Pro každou trubku zvlášť 
použijte vzoreček p = F / S. Nezapomeňte převést cm2 na m2. 
 

 

 


