
Český jazyk 

 

Hezké odpoledne, 

 přidávám zadání práce na tento týden…  

 

Vztažná zájmena – vyzkoušejte test zaměřený na toto téma (dostupné zde) 

 

Číslovky 

- zopakujte druhy číslovek (dostupné zde) 

- vypracujte si do sešitu jednoduchý přehled s druhy číslovek – viz předchozí 

odkaz 

- skloňování číslovek (dostupné zde), zaměřte se na skloňování číslovek dva, tři, 

čtyři (obzvláště 7. pád: se dvěma, ale se třemi, čtyřmi, pěti) 

 

Do sešitu vypracujte následující cvičení (stačí psát pouze slova k doplnění): 

uč.str. 34, cv. 3 

uč. str. 34, cv. 4 

uč. str. 35, cv. 5 

uč. str. 36, cv. 7 

 

PS, str. 15, cv. 1 a, b, c, d 

PS, str. 15, cv. 2 

PS, str. 15, cv. 3 

PS, str. 15, cv. 4 

 

 

Výsledky 

 zadaných cvičení z učebnice i pracovního sešitu pro kontrolu jsou dostupné zde 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4DaNOzEAeEYC1HU2VWiQpm9C-hmczu_samBxcj2lVV58hWQ/viewform?usp=sf_link
https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj/cj6_cislovky_1
https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj/cj6_cislovky_3
https://drive.google.com/open?id=1Qk5Ndc0D1_9_kzrbRX6D-UY06uN_WHHd


Sloh 

uč. str. 152 Základní pravidla basketbalu 

Přečtěte text popisující základní pravidla této míčové hry, vypracujte do sešitu 

přidružené úlohy a, b, c, d 

 

Literatura 

čítanka str. 66-67 

Přečtěte text a vypracujte do sešitu literatury následující úlohy: 

1) Na základě ukázky charakterizujte postavu Konstantina. 

2) Který slovanský bůh podle pověsti sídlil na hoře Radhošť a čeho byl patronem? 

3) Který z pohanských rituálů související s ukončením zimy se dodnes zachoval? 

4) Dalo by se říct, že má text místy humorný nádech? Pokud ano, uveď alespoň 

tři věty, které by ti mohly připadat humorné.  

 

Ať se vám daří…  

 

  



Matematika 

 

Ahoj všichni sedmáci. 

 

Výsledky zadaných zlatých testů jste si zkontrolovali na str. 85 – pokud jste se nesešli se správným výsledkem, zkuste 

počítat znovu. 

 

Práce na další týden: 

 

1) V rámci opakování přepiš do sešitu následující příklady a vyřeš. Výsledky pošlu příště. 
 

 

 

 

  



 

2) Pustíme se do nové látky – Poměr 

 

Přečti si pozorně v učebnici str.45 a 46 

 

 

 

 

Zápis do sešitu: 

 
Dvě veličiny můžeme porovnat – rozdílem(ptáme se „o kolik“ je něco větší nebo menší) 

podílem( ptáme se „kolikrát“ je něco větší nebo menší) 

 

Poměr = porovnání podílem, které necháme zapsané ve tvaru dělení 

 

Poměr je naznačený podíl (dělení) 

 

Př:   300 :200   čteme 300 ku 200 

 
              první člen      druhý člen 

poměru          poměru 

 

Číselná hodnota poměru je zlomek, desetinné číslo nebo číslo celé. 

 

Př:    75 : 100 = 
100

75
= 

4

3
= 0,75 

 

Poměr můžeme ( tak jako zlomek) krátitnebo rozšiřovat. 

 

Př:     18 : 36 = 1 : 2                           červeně zapsané poměry jsou v základním tvaru 

3 : 5    = 9 : 15                         ( oba členy už nemůžeme podělit stejným číslem 

0,25 : 0, 05  = 25 : 5 = 5 : 1různým od nuly) 

6

5
 : 

6

7
  = 5 : 7 

 

Uveď následující poměry do základního tvaru: 

630 : 140 =   1,2 : 2 =             + příklady z učebnice str.46 a 47 

1,6 : 8 =  15 : 50 =   vpravo dole – uprav na zákl.tvar 

5

2
 : 

5

3
 =   

7

20
 : 

7

14
= 

 

Poměr  apřevrácený poměr    -  zaměníme-li členy poměru, dostaneme poměr převrácený    

 

3 : 8  8 : 3 

 

  



K daným poměrům napiš poměry převrácené: 

15 : 28     0,2 : 1,3 

65 : 48     25 : 4,5 

9 : 7     3.6 : 0,25 

7

5
: 

5

8
     

15

12
 : 

15

7
 

 

Postupný poměr– do poměru můžeme dát více než dvě veličiny 

 

Přečti si pozorně učebnici str.50 – postupný poměr (po počítej) 

 

Zapiš:   

 

40 : 60 : 80  = 2 : 3 : 4      - poměr postupný, lze rozšiřovat nebo krátit ( každý člen poměru  

    vynásobit nebo vydělit stejným číslem různým od nuly) 

 

Napiš postupné poměry v základním tvaru: 

60 : 30 : 10 =   60 : 75 : 45 = 

40 : 60 : 80 =   2,1 : 0,7 : 3,5 = 

90 : 36 : 54 =   
7

6
:
7

9
: 

7

12
= 

 

Spočítej do sešitu příklady z učebnice str.50 – př. 1-4 označené opakování 

 

 

Věřím, že vše zvládnete!!! 

Až budete s prací hotovi, kdo zvládne,vyfotí a pošle na mou mailovou adresu. 

Výsledky zašlu příště. 

Do čtvrtku to zvládnete a o Velikonocích si odpočiňte, pokračovat budeme od úterý po Velikonocích. 

 

Zdraví Marcela Macečková 

            Eva Skříčková 

 

 

  



PŘÍRODOPIS 

 

Úkol: V tomto týdnu se budeme zabývat dalším rostlinným orgánem a tím je LIST. Nachystej si 

učebnici na str. 72, přečti si text – alespoň 2x!! až po str. 74. Soustřeď se jako vždy na tučně 

vytištěné pojmy a na obrázky. Poté si zkus zodpovědět následující otázky: 

 

1. Jakou funkci plní listy? 
2. Jaké rozlišujeme 3 základní postavení listů na stonku? + př. rostliny 
3. Nakresli si jednoduchý list a popiš na něm řapík a čepel. 
4. Nakresli si 2 jednoduché listy a v nich zakresli žilnatinu souběžnou, ve druhém zpeřenou. 
5. Nakresli list jednoduchý, list složený lichozpeřený, sudozpeřený, dlanitě složený 
6. Jaký mají listy význam? 
7. Jaké jsou přeměny listu? + př. rostliny 

 

Po zodpovězení otázek si zapiš zápis do sešitu: 

 

LIST 
- hl. funkce – fotosyntéza 

- umožňuje dýchání 

- odpařování vody  

 

 

Vnější  stavba listu: pozn. Zakresli si 

– řapík – probíhají v něm cévní svazky (dřevo, lýko) 

- čepel – širší, plochá část listu, CS se větví a vzniká listová žilnatina (rozvádí živiny, vyztužuje čepel) 

 
 

Vnitřní stavba listu:  

pozn. pracuj opět s učebnicí (str. 74) a vyhledej náležité pojmy na tečky: 

- spodní + svrchní strana - …………………….. 
- ……………… - výměna kyslíku a oxidu uhličitého mezi prostředím a rostlinou, odpařování 

vody 
- ……………………pletivo – probíhá v něm ………………….., obsahuje zelené barvivo 

………………… 
 

 

  



Typy žilnatiny listů:pozn. Zakresli si 

 

zpeřená                    souběžná 

                 

    
 

 

Tvary listů: pozn. tvary jednoduchých listů jsou nakreslené v učebnici na str. 73, koukni a zakresli 

si jeden z nich 

- jednoduchý  

 

 obr.listy jitrocele většího (první dva) a jitrocele kopinatého 

 

 

 

- složený pozn. Zakresli si (v učebnici koukni na str. 73) 

                –  zpeřený ( lichozpeřený, sudozpeřený) 

- dlanitý 
 

      
lichozpeřený                         sudozpeřený                                    dlanitý 

 

Postavení listů na stonku: pozn. Zakresli si (v učebnici koukni na str. 72) 

 

 



                    
Vstřícné – př. hluchavka bílá 

Střídavé – př. kopretina bíla 

Přeslenité – př. přeslička rolní 

-pozn. uvedené příklady rostlin si vyhledej na internetu a koukni na jejich postavení listů ve 

skutečnosti 

 

 

Přeměny listu: 

Zásobní – cibule 

Trny – dřišťál 

Úponky - hrách  

-pozn. uvedené příklady rostlin si vyhledej na internetu a koukni na jejich přeměny listů ve 

skutečnosti 

 

 

Význam listů: 

-hlavní potrava býložravců 

-součást potravy člověka – zelí, špenát 

-léčivé účinky 

-koření – bobkový list 

-pochutina – listy čajovníku  

 

Další úkoly: 

1. Přihlaste se do interaktivní výuky Taktiku :  

 

 https://interaktivita.etaktik.cz/novystudent/935/a6fcac5d829a960e79585faa620c545c (zkopíruj do vyhledávače)  

- objeví se vám registrace  

- vyplňte údaje (7. ročník)  

- heslo by se vám mělo každému vygenerovat  

- dejte uložit a měli byste být zaregistrovaní potom přes interaktivita.etaktik.cz se dostanete k pracovním sešitům, 

otevřete si přírodopis 7, v obsahu (vlevo nahoře) „Botanika“ budete pracovat na str. 36 –38 (list už ne). Jedná se o 

opakování učiva, které už máte jistě v malíčku 

 

2. PS str. 32 – celá strana 

Pro tento týden vše, nezapomínejte na herbář 

Kdybyste s čímkoliv potřebovali pomoci, jsem k dispozici na mailu 

Mějte se hezky! Z. Z. 



Anglický jazyk – skupina paní učitelky Šteindlové 

 

Úkoly na další týden 6. 4. – 10. 4. 

Učebnice: str. 53 – přečíst + přeložit text + cv. 1, cv. 2 (počet obyvatel Evropy v tomto roku), cv. 4. (najdi 

odpovědi na otázky o tvém městě nebo ČR) 

- Můžeš mi poslat úkoly ke kontrole na mail: steindlova@1zsspk.cz 

Otestuj sám sebe, jak zvládáš členy „the, a, an nebo žádný člen“ na této webové stránce: 

https://www.englishpage.com/articles/articles_10.htm 

Slovíčka „places in the city“: https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-1 

Directions (práce s plánkem): http://www.web-esl.com/map/map4.htm 

 Vše si procvič a zopakuj, příště vám pošlu opakovací testík. Pokud máš nějaký dotaz, neváhej mě 

kontaktovat.   

Z minula zůstává: 

-dodělat postupně zpětně všechna chybějící cvičení v rámci opakování  

- učit se a opakovat slovíčka ze 4. lekce (4 A, B, C, D) 

- přihlásit se na stránky Oxfordu a procvičovat (v pracovním sešitě na úvodní straně mají heslo a návod, jak 

se zaregistrovat a přihlásit – heslo skryto pod černým pruhem) 

- další možnost procvičování na stránkách: www.oup.com/elt/project  

 

  

mailto:steindlova@1zsspk.cz
https://www.englishpage.com/articles/articles_10.htm
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-1
http://www.web-esl.com/map/map4.htm
http://www.oup.com/elt/project


Anglický jazyk – skupina paní učitelky Brázdové 

 

Úkolem pro tento týden je práce s textem. V učebnici máš na straně 48 pěkný a poučný příběh pod 

názvem „The Tailor of Swaffham“ (Krejčí z městečka Swaffham). 

Nejdříve si nastuduješ novou slovní zásobu k této části lekce (v PS). Potom si přečteš celý text a pustíš 

si k tomu nahrávku na následujícím odkazu (už to znáte) 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Text si přeložíš a poskládáš obrázky do správného pořadí. Následně odpovíš písemně do sešitu na 

otázky ve cvičení 2 – celými větami! Příště Ti pošlu správné odpovědi pro kontrolu. 

V pracovním sešitě máš k článku ještě dvě cvičení – str. 38/1, 2. Tyto cvičení doplníš, ofotíš a pošleš na 

můj mail brazdova@1zsspk.cz nejpozději do 13.4. Cvičení vám oznámkuji a bude součástí klasifikace. 

Se členy byste si už měli poradit, pokud jste pilně studovali. 

I. Brázdová  
  

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:brazdova@1zsspk.cz


Dějepis 

 Nová látka – Vrcholný středověk – Život ve vrcholném středověku 

 K prezentaci je přiložen na disku pracovní list s názvem „Vrcholný středověk – Život ve 

vrcholném středověku – pracovní list“ 

o Vše je ve stejnojmenné prezentaci na Disku 

 Ta je dostupná k nahlédnutí na odkazu na Google disk: 

 https://drive.google.com/open?id=1d8qT_rWWzKc3XibyQgOLpR74jpR3aW

E- 

 Psát do sešitu vždy to, co je barevně, nikoliv otázky (žáci znají) 

o K vyplnění ať žáci napoprvé zkusí použít učebnici na stranách 65–70 

 Pracovní list žákům slouží jakozápis, není tedy třebaopisovat text z prezentace 

 Prezentace je ke kontrole a k doplnění pár pojmů, které v učebnici nejsou 

 Prosím o zaslání vyplněných listů na mail 

V případě jakýkoliv nejasností stačí napsat mail na burysek@1zsspk.cz.  

Weby pro online učebnice: 

 Je třeba se zaregistrovat, ale vše je zdarma. Může sloužit jako doplnění k výuce, nebo v případě, že 

žák nemá učebnici 

 http://ucebnice.online/ 

o Učebnice žáků jsou od nakladatelství „Nová škola“ 

  

https://drive.google.com/open?id=1d8qT_rWWzKc3XibyQgOLpR74jpR3aWE-
https://drive.google.com/open?id=1d8qT_rWWzKc3XibyQgOLpR74jpR3aWE-
mailto:burysek@1zsspk.cz
http://ucebnice.online/


Fyzika 

Učivo si přečti na příslušných stránkách učebnice. 

Zápis do sešitu: 

 

Plování nestejnorodých těles 

I tělesa o větší hustotě než je hustota kapaliny mohou plovat na hladině, pokud obsahují dutiny naplněné 

vzduchem. Například ocelové lodě, ponorky. 

Těleso plovoucí v různých kapalinách se ponoří tím větší částí svého objemu do kapaliny, čím menší je 

hustota kapaliny. 

Tohoto poznatku se využívá při měření kapaliny hustoměrem. 

Nakresli obrázek z učebnice str. 167/2.46 

 

Příklady zapiš do školního sešitu: 

1. Poklop ponorky je v hloubce 50 metrů pod hladinou moře. Hustota mořské vody je 1020 kg/m3. 
Urči hydrostatický tlak v uvedené hloubce. 

      Řešení: 

           h = 50 m 

           ρ = 1020 kg/m3 

           g = 10 N/kg 

ph= ?( Pa ) 

ph = h .ρ . g = 50 .1020 . 10 = 510 000 Pa = 510 kPa 

Hydrostatický tlak v hloubce 50 m pod hladinou je 510 kPa. 

 

2. Vypočítej velikost hydrostatické tlakové síly, která působí na dno nádoby o obsahu dna 0,002 m2. 

V nádobě je rtuť (ρ = 13500 kg/m3), sahá do výšky 0,6 m. 

          Řešení: 

               S = 0,002 m2 

               h = 0,6 m 

                ρ = 13 500 kg/m3 

Fh= ?( N ) 

Fh = S .h .ρ . g = 0,002 . 0,6 . 13 500 . 10 = 162 N 

Hydrostatická tlaková síla je 162 N. 

 

3. Dospělý muž má objem asi 0,07 m3. Jak velkávztlaková síla na něho působí, ponoří-li se zcela do 

vody? 

Řešení : 

                V = 0,07 m3 

                ρ = 1000 kg/m3       …. hustota vody 

                g = 10 N/kg 

Fvz= ?( N ) 

Fvz = V .ρ . g = 0,07 .1000 . 10 = 700 N          

Muž je ve vodě nadlehčován vztlakovou silou 700 N. 

 

  



Zeměpis 

 

USA 

- uč. str. 39 – přírodní podmínky 

- vyhledejte na mapě místa zmíněná v textu 

 

- koukni na prezentaci (dostupné zde) 

- vypiš do sešitu o regionech USA (doplňující informace jsou dostupné na 

stranách 42-43 v učebnici) 

 

- vyplň pracovní list (dostupný zde) a odešli ho na můj e-mail (gettin@1zsspk.cz) 

- instrukce, jak se dá pracovat s pdf dokumentem, naleznete zde 

https://drive.google.com/open?id=1Th1WBS5Vdtka9oHgI2Rovj_7WMoN5Zhq
https://drive.google.com/open?id=1Cf1CqvZEe3Y2r5_P2KNBkekbDtjvTQQ_
https://drive.google.com/open?id=1WtUTQy12uJDwT2nHpZH5aTOFXFwL1srK

