
 

 

Učivo 7.B 6.4. – 8.4. 

Nejdříve srdečně zdravím, doufám, že pilně pracujete ( stejně jako já ☹),pokud se spojíme 

online, nachystejte si případné dotazy k učivu, v Alfu už asi najdete testíky z čj, tak můžete 

vyzkoušet.Jinak si užijte aspoň trochu Velikonoce!!!Mějte se hezky a brzy na vi..:) HB 

 

Český jazyk 

1.Hodina PS. - str.28/cv.4 a,b   str.28/cv.5 

Sloh a) 

Platí ještě zadání – téma Moje znamení 

b)PS  - str.57 / cv.2  a)Přečíst ukázku a pak vyplnit   b, c, d, e 

Literární výchova 

A) Průběžně během volna  číst libovolnou knihu( s pozdějším zápisem do ČD) 

B) Učebnice str.117 Dobrodružství Marka Pola  a) přečíst ukázku b) zapsat název 

c) Napsat , kdo byl Marko Polo? 

d) Zapsat, s čím nás seznamuje text?_ 

e) O jaký literární žánr se jedná? 

 

 

Dějepis 6.-10.4. vytisknout, přečíst, nalepit do sešitu, vypracované otázky neposílat, ale umět  na ně 
odpovědět 
 
 
KULTURA VRCHOLNÉHO A POZDNÍHO STŘEDOVĚKU 

- Polovina 12. století Francie – nový umělecký sloh GOTIKA 
- Rozšířila se rychle do Evropy kromě kultur Byzanc (Balkánský poloostrov a Rusko) 
- České země 2.pol. 13.století 

Architektura 
- Chrámy – rozlišnost od románského slohu 
- Vysoké 
- Prostorné 
- Obrovská okna zakončena lomeným obloukem 
- Vynález vnějšího opěrného systému  
- Zvenčí obklopeny soustavou sloupů a pilíři spojených oblouky (podpírají stavbu) 
- Klenba – žebrová 
- Uvnitř chrámu klenbu podpíraly vysoké štíhlé sloupy 
-  
V Čechách nejznámější chrám katedrála sv. Víta na Pražském hradě (založil Karel IV.) 
Chrám sv. Barbory v Kutné hoře nebo chrám sv. Bartoloměje v Kolíně 
 
Světská architektura 
- Hrady, budovaly se jako pevnost na vyvýšených místech 



 

 

- Ochrana – mohutné hradby, příkop a padací most, uvnitř palác, hospodářské stavby a věž 
(pozorovatelna, i jako poslední útočiště), kaple 

- Karlštejn, Zvíkov, Bezděz Buchlov 
- Hrady šlechtické např. Kost, Pernštejn 
- Městské domy – v Praze dům U Kamenného zvonu, v Písku kamenný most, v Praze Juditin, 

stržen při povodni a postaven na jeho místě nový Karlův most 
Otázky k procvičení 

1. Jak se liší románské a gotické kostely 
2. Vysvětli, jak funguje opěrný systém 
3. Které stavby tvořili hrad? K jakému účelu sloužily? 
4. Proč myslíš, že kamenný most byl tak důležitý 

 
Výtvarné umění 

- Reliéfy a sochy – nedílnou součástí výzdoby gotických chrámů 
- Nejčastější náměty  madony (Panna Marie s malým Ježíškem v náručí), piety (Pnna Marie 

s mrtvým Ježíškem sňatým z kříže) 
- Nástěnné malby 
- Deskové obrazy – obrazy malované na dřevěné desky 
- Mistr Theodorik – dvorní malíř Karla IV. (výzdoba hradu Karlštejna) 
- Iluminované rukopisy 

Otázky k procvičení 
1. Co bylo nejčastějším námětem sochařů a malířů? 
2. Jaká novinka se objevila v malířství 
3. Kdo byl Mistr Theodorik? Kde byste našli jeho díla 
4. Zopakuj si co je to iluminace 

 
 
 
 
Vzdělanost a literatura  

 

 

Matematika 6. 4. – 8. 4.        Řešení minulé práce 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Výklad: str. 160 Nepřímá úměrnost 

 

Přímá úměrnost je jeden z druhů závislosti dvou veličin na sobě. 

Př.  doba jízdy na rychlosti Máme ujet 100km. t = 100 : v 

 hustota na objemu Těleso má hmotnost 40kg. ρ = 40 : V 

 Obecně:  y = k : x  

 

Jak je vidět, k je vždy nějaké číslo. Říkáme mu koeficient úměrnosti. 

 

Nepřímá úměrnost je závislost dvou veličin, kdy platí: Kolikrát zvětšíme (zmenšíme) jednu veličinu, 

tolikrát se zmenší (zvětší) druhá veličina. 

Vzorec přímé úměrnosti: y = k : x   (k se nesmí rovnat nule.) 

Graf přímé úměrnosti je vždy hyperbola (Uvidíte na příkladech v pracovním sešitě.) 

 

Jestliže nevíme koeficient úměrnosti, spočítáme jej jednoduše z y-ové a x-ové souřadnice jakéhokoli 

bodu grafu nebo y-ové a x-ové hodnoty v tabulce.  (Použijeme kterýkoli sloupeček.)     k = y . x 

 

Cvičení: str. 161 Do tabulek dosazujte: 

cv. 1   1, 2, 3, 4, 5 

cv. 2 a) jednotka osa x 1  = 0,5cm, osa y  1 = 1cm  1, 2, 4, 5, 10 

 b) jednotka osa x 1= 0,5cm osa y  0,05 = 1cm  1, 2, 4, 5, 10 

(Všechny grafy budou mít podobný tvar jako u cvičení 3 na str. 162. Říkáme mu hyperbola.) 

 

Fyzika 6. 4. – 8. 4. 

Od Fyziky si tento týden odpočiňte. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přírodopis 7. třída 6.-8. 4. 

Kontrola z minulého zadání - typy listů (zkontrolovat, případně opravit): 

1.srdčitý 

2.čárkovitý 

3.střelkovitý 

4.laločnatý 

5.dlanitě složený 

6.sudozpeřený 

7.trojčetný 

8.střídavý 

9.lichozpeřený 

10.vstřícný 

Kontrola z minulého zadání - pracovního listu (zkontrolovat, případně opravit): 

 

 



 

 

Vytisknout zadání vzorových otázek – Mnohobuněčné organizmy – úvod + Kořen a s pomocí sešitu na 

ně odpovědět. Není třeba odpovědi zasílat, žáci si je zkontrolují dle zaslaného zvukového komentáře. 

Po Velikonocích - úterý 14.4. bude zadán test v Alfovi. Prosím o jeho vyplnění do pátku 17.4. 

1.Vyvětli pojmy: 

a)Tkáň: 

b)Pletivo: 

c)Specializace buněk: 

d)Kropidlovec černavý: 

e)Stélka: 

2.Na jaké tři skupiny dělíme mnohobuněčné řasy? Jaký mají ve vodě význam? 

3.Z jakých dvou částí je tvořeno tělo lišejníku?   

4.U jakých skupin rostlin se střídá pohlavní a nepohlavní rozmnožování? Jak (pomocí čeho) tyto dva 

typy rozmnožování probíhají? 

5.Doplň tabulku: 

Skupina mnohobuněčných 1 příklad 

Řasy  

Houby  

Lišejníky  

Mechy  

Kapradiny  

 

6.Jakou funkci má kořen? 

7.Pomocí čeho (jaké části) roste kořen  a) do délky? 

     b)do šířky? 

8.Jaký typ pletiva najdeme v cévním svazku kořene? 

9.Jaké dvě části má cévní svazek kořene? 

 

 

 
 
 



 

 

Zeměpis 7 

 

 

Asie  

Asie   15. Týden  ,Duben 

Asie blízská i vzdálená 

Hranice největšího světadílu / str. 86 až 87/ 

Otázky a úkoly na str.87 Opakuj si!! 

Největší světadíl, rozkládá se na severní polokouli. Pevninská hranice souvisí s Evropou, od Afriky 

ji  dělí Rudé moře, Beringův průliv dělí od Ameriky.   

 

 

Od  Mrtvého  moře…………./s. 88 – 89/ 

Povrch – velmi členitý, Roviny, náhorní plošiny, pohoří. Častá zemětřesení – pohyb litosférických 

desek. 

Mrtvé moře, Himaláj…………najdi na mapě nejvyšší horu světa?? 

 

 

 

AJ (6.-12. 4.) 
- vyplnit kvíz na kahoot - https://kahoot.it/challenge/0704776?challenge-
id=3e255825-2dd9-427f-a808-49f84c7c69c1_1586107412392 
- přečíst další 3 kapitoly v knize The Boy In The Striped Pyjamas a vyplnit kvíz 
zadaný v Google Classroom. 

https://kahoot.it/challenge/0704776?challenge-id=3e255825-2dd9-427f-a808-49f84c7c69c1_1586107412392
https://kahoot.it/challenge/0704776?challenge-id=3e255825-2dd9-427f-a808-49f84c7c69c1_1586107412392

