
 
 

Matematika 7. 

Počítání se zápornými čísly  

Opakování z minulého týdne: urči hodnotu x a y 

       
 2𝑥 + 3𝑦 = 21

    𝑦 = 𝑥 + 2
    Výsledek mi pošli. 

 

Z následujících stránek vypracuj všechny úlohy (2 až 6). Nebudeš-li něco vědět, ozvi se. 

 

 

Modrá čísla se vynásobí (vždy 2 spolu), výsledky se 

napíší do žlutých polí. 

Do kroužku uprostřed se píše součet žlutých polí – pro 

lepší kontrolu. 



 
 

 

Pro kontrolu mi pošli čísla, která ti vyjdou v kroužcích u úlohy 6. 

Odkaz na online testík (stejný je i na stránkách školy) – Zopakuj si v něm různé dovednosti a 

znalosti, které už zvládáš. Tvé odpovědi uvidím a v případě správných odpovědí si můžeš 

vysloužit 1. 

https://forms.gle/cWtBPziymP2rkoFFA 

  

https://forms.gle/cWtBPziymP2rkoFFA


 
 

Č eský  jazýk 7. 

Mluvnice 

1. Než se pustíme do nového tématu, procvičíme si předchozí učivo – větu 

jednočlennou, dvojčlennou a větný ekvivalent – viz testík vložený zvlášť. Těším se 

na odpovědi  

 

2. PODMĚT 

PS hnědý – str. 28 – zvýraznit si důležité informace o podmětu + podmět všeobecný a 

nevyjádřený 

- procvičit na cv. 1-4 (str. 28,29) 

- když jsi hravě zvládl/a splnit všechna cvičení, vyzkoušej se ještě na této stránce: 

www.onlinecviceni.cz (2. stupeň, český jazyk, pro 7. ročník, skladba vět, bod 5 – podmět – 

druhy – pět úkolů) 

- ještě připravím opakovací testík na podmět, tak jej vyplň a pošli mi  Není to na 

známky, je to pro kontrolu, abych věděla, co ti ještě činí potíže :-) a mohli jsme to 

následně ještě procvičit  

Literatura 

 – 15. dubna máme termín odevzdání čtenářského deníku. Pokud máš již knihu připravenou, 

pusť se do další četby. 

Sloh  

– zopakuj si charakteristiku 

- učebnice str. 165 – text „Moje spolužačka“ – podle předlohy charakterizuj svého 

oblíbeného spolužáka ze třídy – do sešitu na sloh 

- zopakuj si antonyma a synonyma v testíku, který bude vložen zvlášť  Těším se na Tvé 

odpovědi  

 

  

http://www.onlinecviceni.cz/


 
 

Anglický  jazýk 7. 

Procvičujeme Past simple-minulý čas prostý (regular verbs-pravidelná slovesa). 

 

 1. Úkol: Vypracujte online cvičení (viz.odkaz). 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-tense-regular-verbs#exercise3 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-tense-pronunciation-t-d-id#exercise11 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-to-do-to-have-to-be-in-past-simple#exercise22 

 

2. Nová Gramatika:  Učebnice str. 76 

Read the conversation. Přečtěte si rozhovor Emmy a Holly.  Translate. Přeložte. 

→zapište si do sešitu nadpis  Talking about the weather  

Fráze:                                         What was the weather like? Jaké bylo počasí?  

 

Odpověď: vypište si všechny možnosti ze cv. 2/str.76 a nezapomeňte je převést 

z přítomého času do minulého! Přeložte si je. 

př.  It´s hot → It was hot. 

 

3.Úkol:  Workbook str.68 – vypracujte celou stranu. 

Procvičit si můžete téma počasí na stránkách www.umímeanglicky.cz -do vyhledávače 

na stránce si zadejte weather. Je to přehledné, zábavné a rozdělené podle obtížnosti. 

 

Kdykoliv mne můžete kontaktovat na mailu hanzalova@zsvacov.cz. 

 

  

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-tense-regular-verbs#exercise3
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-tense-pronunciation-t-d-id#exercise11
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-to-do-to-have-to-be-in-past-simple#exercise22
http://www.umímeanglicky.cz/
mailto:hanzalova@zsvacov.cz


 
 

Zeme pis 7. 

Práce s atlasem – Asie  

 

Zadané termíny vytiskni a vlep do sešitu (popř. přepiš) a hlavně najdi v atlase, mapa Asie – 

Fyzická mapa (str. 81-82, popř.80-81). Trénuj orientaci na mapě, pokud nenajdeš v mapě, 

hledej termín pomocí rejstříku vzadu v atlase:-) 

Můžeš zkusit, co si pamatuješ:  

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy– Asie řeky, hory 

 

Poloostrovy 

Čukotský poloostrov, Kamčatka, Korejský poloostrov, Malajský poloostrov, Zadní Indie, 

Přední Indie, Arabský poloostrov, Malá Asie  

 

Ostrovy, souostroví 

 Sachalin, Japonské ostrovy, Tchaj-wan, Filipínské souostroví, Velké Sundy, Malé Sundy, 

Cejlon, Kypr  

 

Oceány, moře 

 Tichý oceán, Indický oceán, Severní ledový oceán, Beringův průliv, Japonské moře, Žluté 

moře, Bengálský záliv, Arabské moře, Perský záliv, Rudé moře, Suezský průplav, 

Středozemní moře, Černé moře 

 

 Řeky 

 Ob (přítok Irtyš), Jenisej, Lena, Amur, Chuang-che (Žlutá řeka), Jang-c ‘tiang (Dlouhá řeka), 

Mekong, Brahmaputra, Ganga, Indus, Eufrat, Tigris, Amudarja, Syrdarja  

 

Jezera 

 Bajkal, Kaspické moře, Mrtvé moře, Aralské jezero, Balchaš 

 

Pohoří, hory  

Himaláj (Mt. Everest), Karákóram (K 2), Pamír, Tibetská náhorní plošina, Kavkaz (Elbrus), 

Ural  

 

Nížiny 

 Západosibiřská nížina, Velká čínská nížina, Indoganžská nížina, Mezopotámská nížina  

 

Pouště 

 Gobi, Taklamakan, Karakum, Kyzylkum 

 

  

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy


 
 

Fýzika 7. 

Gravitační síla – pracovní list: 

1) Doplň následující text: 

Země působí na každé těleso přitažlivou silou, která se nazývá …………………………… 

síla. Čím je hmotnost tělesa větší, tím ………………………… gravitační silou na něj Země 

působí. Směr působení gravitační síly je ……………………….. do středu Země. Určujeme 

jej pomocí …………………….. Okolo Země je …………………………… pole. Gravitační 

pole se ……………………… se vzdáleností. 

 

2) Otázky a odpovědi spojte tak, aby dávaly smysl. 

a) Kde působí gravitační síla? Na všechna tělesa bez rozdílu  

b) Na která tělesa v okolí Země působí 

gravitační síle? 
Na povrchu Země a v jejím okolí  

c) Kterým směrem působí gravitační síla na 

tělesa v okolí Země? 
Ano 

d) Působí gravitační síla i na Měsíci? Vždy směrem do středu Země 

 

e) Jak souvisí velikost působící gravitační síly se 

vzdáleností tělesa od povrchu Země? 

Čím je hmotnost tělesa větší, tím na 

něj působí větší gravitační síla. 

f) Jak souvisí velikost působící gravitační síly s 

hmotností tělesa? 
Ano - Venuše, Mars 

g) Jak velká gravitační síla působí na Měsíci? 
Čím dále je těleso od povrchu Země, 

tím na něj působí menší gravitační síla. 

h) Působí gravitační síla i na jiných planetách? Je 6x menší než na Zemi. 

 

3) Najdi na internetu, kdo to byl Issac Newton a proč je to významná osobnost fyziky? 



 
 

Síla, tíha tělesa: 

(procvičení vztahu: G = m . g) 

1. Jakou silou přitahuje Země stůl o hmotnosti 12,5 kg?  

2. Na pružině jsou zavěšena 2 závaží, každé o hmotnosti 20 g. Jakou silou působí tato závaží 

na pružinu?  

3. Jakou tlakovou silou působí člověk o hmotnosti 70 kg na podlahu, má-li na zádech batoh o  

4. Kolik váží automobil působící na silnici tlakovou silou 15 kN?  

5. Jak těžké těleso můžeme pověsit na lano, které se přetrhne působením síly 2,1 kN? 

VŠE VYPRACUJ DO SEŠITU FYZIKY!   



 
 

Př í řodopis 7. 

Stavba rostlin - STONEK 

Uč. str. 70 a 71 

Zápis do sešitu:  

Stonek 

‐ nese listy, květy, plody, … 

‐ rozvádí ☺ (doplň) 

rozdělení: dřevnatý stonek – ☺  

  dužnatý stonek – byliny  

Druhy bylinných stonků: ☺ (správně přiřaď a namaluj nebo nalep si je do sešitu) 

 LODYHA, STVOL, STÉBLO 

 

 

 

 

 

Přeměny stonku:  šlahoun 

   úponek   ☺ doplň příklady rostlin  

   trn 

  ☺ K čemu tato přeměna slouží? 

Odkaz na online testík (stejný je i na stránkách školy) – Zopakuj si v něm své znalosti o 

rostlinách. Tvé odpovědi uvidím a v případě správných odpovědí si můžeš vysloužit 1. 

https://forms.gle/82NkVp8Z7AE71pwY9  

  

Ke každému druhu stonku vymysli 

alespoň 2 příklady a pošli mi, co 

jsi vymyslel/a. 

https://forms.gle/82NkVp8Z7AE71pwY9


 
 

De jepis 7.  

(vypracuj následující úlohy) 

 

1. Označ, kdo z následujících panovníků nepatří mezi Přemyslovské krále: 

 

Bořivoj, sv. Václav, Přemysl Otakar I., Přemysl Otakar II., Václav IV. 

 

 

2. Který městský znak patří k městu, které založil Přemysl Otakar II.?  

O jaké město se jedná? (využij internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  a)       b)            c)  

 

 

3. Přemysl Otakar II. padl roku 1278 v bitvě na Moravském poli. Doplň chybějící 

písmena v českém názvu obce, kde český král zahynul.   S_ _ _ _        K_ _ _ _ 

 

 

4. Poznáš, kdo jsem? 

V době smrti mého otce mi bylo pouhých 7 let. Dětství jsem strávil na hradě Bezděz a v 

Braniborsku. Nedaleko Prahy jsem založil klášter, v němž jsem byl i pohřben. 

……………………………………. 

 

 

5. Václav II. nechal razit nové mince. Byly to:  

    a/ denáry  b/ pražské groše c/ tolary 

 

 

6. Doplň chybějící údaje: 

  

V roce…………. byl zavražděn Václav III. Jeho smrtí vymřeli Přemyslovci po…………... 

Na český trůn nastoupil panovnický rod Lucemburků.  

Zjisti jména Lucemburských králů na českém trůnu:  J _ _  

        K _ _ _ _   _ _. 

        V _ _ _ _ _    _ _.  

        Z _ _ _ _ _ _ 

 



 
 

NĚ MĚČKÝ  JAZÝK 7. 

Einheit 7 

● v této lekci se opakují číslovky do 100 – učebnice str. 69 (projít cvičení ústně) 

- pracovní list  – Die Zahlen von eins bis hundert (číslovky od 1 -100) 

 - přepsat nebo vytisknout a nalepit do školního sešitu (doplnit vynechaná místa) 

● pracovní sešit – str. 60/ cv. 2  

● PS str. 60/cv. 3 – poslech  (je možné poslechnout na stránkách školy u své třídy) 

● PS str. 60/ cv. 4, cv. 5 

● PS str. 61/ cv. 6, 7 

 

● Na interaktivní procvičování slovíček z našich učebnic Deutsch mit Max, doporučuji  

zdarma stáhnout aplikaci WordTrainer FRAUS, která nabízí ucelenou sadu kartiček 

obsahující kompletní slovní zásobu k vybrané učebnici. 

Aplikace WordTrainer FRAUS je dostupná pro mobilní zařízení s operačním systémem 

Android. 

 

● Na níže uvedeném odkazu si můžeš vyzkoušet online test, který jsem pro vás připravila. Po 

vyřešení testu klikneš na tlačítko odeslat a vyplněný test se mi obratem vrátí zpět. Děkuji 

https://forms.gle/EBCmh6C8n6avo7XZ9 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.fraus.android.wordtrainer
https://forms.gle/EBCmh6C8n6avo7XZ9

