
7. A Učivo 4.- 7.5. 
 

Český jazyk 

1.Hodina 

PS str.30 zelená/  Druhy vět podle komunikační funkce  str.30/ cv. 1, 3 

2. Hodina 

a) PS – Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent 

str.31/ cv. 1 

b) Učebnice Větný ekvivalent tabulka str.77 

např. Nekouřit!Au! Pomoc!Ano. !!!! sloveso buď chybí, nebo je pouze 

v infinitivu!!! 

c) Provést krátký zápis do škol. seš. 

Sloh  

Líčení – subjektivní popis, vlastní prožitky, pocity, nálady.. 

Učebnice str.123/cv. 7 doplnit výrazy 

Hezké prožití dalších 3 volných dnů 😊!!! 

 
 
 
 
 
  



Anglický jazyk 
A) OPRAVA A KONTROLA: 

 

     

 
 
B) V PRACOVNÍM SEŠITĚ zopakujeme a ukončíme Unit 5 zaměřenou na stupňování přídavných 
jmen: 
•52/1,2,3,4 
•53/ I can … (1-3) 
 
C) Nezapomeňte procvičovat v ALFOVI 
(Cvičení na Alfovi je potřeba vyplnit nejpozději do 10. 5., později již nebude přístupné.) 



 

Matematika 

 
 

 



 

Výklad: Měřítko plánu a mapy (str. 172) 
Poměru a : b zapsanému u mapy nebo plánu říkáme měřítko. Měřítko udává, kolikrát je objekt na 
„obrázku“ zvětšený nebo zmenšený. 
 
zmenšení  a < b 1 : 50 000 (Jeden dílek na „obrázku“  je ve skutečnosti 50 000 krát větší.)  mapa 
zvětšení a > b 5 000 : 1 (Jeden dílek ve skutečnosti je na „obrázku“ 5 000 krát větší.) mikroskop 
 
Tedy první člen poměru je vždy na „obrázku“ druhý člen poměru je skutečnost. 
 

Cvičení: pracovní sešit str. 173 – 176  
 

Fyzika 
Řešení minulého zadání: 
P1 = 15 kPa = 15 000 Pa = p Pro všechny části je tlak stejný. 
F1 = p . S1 = 15 000.0,02 = 300 N 
F2 = p . S2 = 15 000.0,05 = 750 N 
F3 = p . S3 = 15 000.0,004 = 60 N 
S4 =F4 : p = 150:15 0000 = 0,01 m2 = 100 cm2 

S5 =F5 : p = 225:15 0000 = 0,015 m2 = 150 cm2 

 

Tlak v plynech fyzika atmosféry 
Pro tlaky a síly působící v plynech platí stejné vztahy jako pro kapaliny. 
 
Atmosférický tlak je tlak, kterým působí plynný obal Země na povrch. Velikost atmosférického tlaku 
měříme v jednotkách hPa (hektopascal).  Hodnota je přibližně 1000 hPa = 100 000 Pa 
Jeho velikost není stále stejná. Mění se s pohyby mas vzduchu. Někdy se na určitém místě nahromadí 
více nebo méně vzduchu. 
 
tlaková výše je oblast, ve které má vzduch vyšší tlak než v okolí. Je ho tam více, je hustší, těžší. 
tlaková níže je oblast, ve které má vzduch nižší tlak než v okolí. Je ho tam méně, je řidší, lehčí. 

  



Přírodopis 

Alf – test: Měkkýši – vypracovat nejlépe do 8.5. 

Přepsat zápis do sešitu: 

Kroužkovci 

-žížala obecná  -význam: rozkladač, provzdušňuje půdu 

  -článkované tělo – stejná vnitřní stavba v každém článku 

  -pokožka – štětinky, vylučuje sliz, pod ní svalovina 

  -trávicí s.- 2 otvory, trávicí trubice – přední část: trávení, zadní: vstřebávání živin 

  -dýchací s.- celým povrchem těla 

  -vylučovací s.- vylučovací kanálky 

  -nervová s. – ŽEBŘÍČKOVITÁ – propojené nervové uzliny v každém článku, v hlavové 

části nervové uzliny větší (primitivní mozek) 

  -cévní s.- UZAVŘENÁ - 2 cévy: břišní a hřbetní – pulzuje (nahrazuje funkci srdce) 

  -rozmnožování – hermafrodit – výměna spermií 

 

Překreslit (vytisknout a nalepit) obrázek – řez tělem žížaly: 

 

 Prohlédnout obrázky, přečíst popis.   

 

 

 

 

 

↑ Vnitřní stavba těla žížaly ↑ Části těla žížaly 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←Nervová soustava žížaly – ŽEBŘÍČKOVITÁ 

←Pijavka lékařská – další zástupce 

kroužkovců – vodní ekosystém, 

vnější parazit 

←Nitěnka obecná – další zástupce 

kroužkovců – vodní ekosystém, 

rozkladač, potrava ryb 



Dějepis od 4. 5. vypracuj  následující cvičení: do 8. 5  zašlete mi zašlete zpět na email 

1. Najděte v textu 10 chyb a opravte je.  

Český náboženský myslitel, kazatel a reformátor Ministr Jan Hus se narodil v roce 1371 v Husinci u 

Prahy. Zprávy o jeho dětství a mládí jsou opravdu bohaté. První škola, kterou navštěvoval, byla v 

Prachaticích. Poté studoval na artistické fakultě pražské univerzity a později se stal jejím rektorem. 

Od roku 1402 kázal v Betlémské kapli. Kritizoval bohaté církevní hodnostáře a jejich nemravný život. 

Získal si tím obdiv úzké vrstvy pražské společnosti. Lidé byli nadšeni, že slyší názory, které oni nesměli 

nahlas vyslovit. V roce 1412 Hus ostře vystoupil proti prodeji odpustků. Kališnická církev ho označila 

za kacíře a uvalila na něj kletbu. Papež zároveň nařídil, že má být Hus zajat a souzen podle církevních 

zákonů. Nad Prahou byl vyhlášen interdikt, a proto ji Hus opustil, aby se uchýlil na venkov. Kázal v 

okolí Vlčího hrádku a na hradě Krakovec. Církev si ovšem byla také sama vědoma potřeby nápravy, 

kterou měl sjednat koncil svolaný do Kostnice. Římský král Václav IV. vymohl, aby tam Hus mohl 

obhájit a vysvětlit své reformní názory. Svobodný pobyt měl Husovi zajistit ochranný list – glejt. Hus 

byl však po příjezdu do Kostnice zatčen a vězněn. Přestože dostal prostor pro vysvětlení svých 

myšlenek, byl nakonec jako kacíř 7. 6. 1415 upálen.  

2. Doložte každou z činností Jana Husa některým z jeho činů nebo událostí, jíž se zúčastnil 

                                    veřejný činitel                         učitel                         reformátor církve 

                                                         ↖         ↑          ↗ 

MISTR JAN HUS 

                                                          ↙         ↓          ↘ 

                               obhájce pravdy                          kazatel                       reformátor pravopisu 

3. Doplňte slova do nejznámější myšlenky Jana Husa.  

Hledej _____________, slyš _____________, uč se ______________, miluj ______________, 

drž ______________, prav ______________, braň ______________ až do smrti.  

Neboť pravda tě ošetří od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné.  

 

4. Škrtněte nesprávné slovo.  

Lidé jsou – nejsou si před Bohem rovni.  

Kněz, papež mají – nemají blíž k Bohu. 

Nade vším vítězí lež – pravda.  

Církev má nosit - odhodit bohatý šat.  

Mám zásadu, že kdekoli poznám mínění správnější, upustím – neupustím od svého méně 

správného.  

Pokud žije papež, biskup, prelát ve smrtelném hříchu, je – není papežem. 

 

5. Jak rozumíte následujícím Husovým myšlenkám?   

„Nemohu-li sám osvobodit pravdu ve všem, aspoň nechci být jejím nepřítelem.“ 

       „Lépe jest dobře zemřít, než zle živu býti.“ 

      „Prosím, abyste se varovali lstivých lidí, a zvláště kněží nehodných, o nichž dí Spasitel, že jsou    

v rouše ovčím, ale uvnitř vlci hltaví… Také prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti 

nedali a každému pravdy přáli.“ 

 



Zeměpis 

Zeměpis 7  / 19. týden/ 
 

 

Rozdělení Asie           s.99  
 

 

NEJLIDNATĚJŠÍ  světadíl, značná odlišnost jednotlivých 

regionů.Učebnice rozděluje Asii na území 8 makroregionů daných 

polohou států.  

 

Asijské regiony: 

Blízký východ: Turecko, Kypr, Sýrie, Jordánsko, Libanon, Izrael 

Střední východ: Irán, Irák, Kuvajt, Saudská Arábie, Jemen, Omán, 

Emiráty, Katar, Bahrajn 

Zakavkazsko: Arménie, Azerbájdžán, Gruzie 

Střední Asie: Kazachstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tádžikistán, 

Kyrgyzstán 

Jižní Asie: Indie, Šrí Lanka, Maledivy, Pákistán, Afghánistán, 

Bangladéš, Nepál, Bhútán 

Jihovýchodní Asie: Thajsko, Myanma, Kambodža, Laos, Malajsie, 

Singapur, Indonesie, Filipíny, Brunej 

Východní Asie: Čína, Mongolsko, KLDR, Korejská republika, Japonsko,  

Sibiř a Dálný východ: asijská část Ruska. 

 

 

Území Ruska a Turecka zasahují částečně do EVROPY. 



BLÍZKÝ VÝCHOD    s. 100-101 
 

 

Je starou kulturní oblastí. Mnoho kulturních a historických památek. 

Náboženství – judaismus, islám 

 

Turecko – bohatá historie, Istanbul – Modrá mešita 

HLAVNÍ MĚSTO – ANKARA 

Hospodářství – vývoz chromu, textilu, potravin, ovoce a čaje 

Turismus 

Náboženství – islám 

Přistěhovalci – do Německa – levná pracovní síla 

Na východě žijí Kurdové 

 

Další státy – Kypr, Palestina a Izrael / Jeruzalém/. 

 

Přečíst kapitolu, prohlédnout fotografie, odpovídat na otázky a úkoly 

str.101    / referáty dle vlastního výběru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Občanská výchova 

Obč anska  vý čhova 7  /19. tý den/ 

Cesta k demokracii / s. 66 – 67/ 
 

Demokracie – přímá, nepřímá 

Demokracie nepřímá – občané volí své zástupce do různých zastupitelských orgánů, které pak 

rozhodují.  

Víš co je demokracie přímá? 

Demokracie – demos- lid. kratein vládnout…..vláda lidu 

 

Vláda většiny, přičemž jsougarantována práva menšin, lidská práva. 

Demokracie klade na občany vysoké nároky – vyžaduje 

zodpovědnost, aktivní účast, dodržování zákonů,lidských práv. 

Úkoly str. 67 

 
Informatika 

Zadání na tento týden je napsat si test v Alfovi, test se týká převodů jednotek, 
které jsme poslední týdny procvičovali, vyplňovat ho můžete do 10.5. 


