
ČESKÝ JAZYK  
- možnost konzultace na e-mailu: martinkova@zszbuch.cz 

- po návratu do školy bude zadaná práce zkontrolována a v případě potřeby i oznámkována 

 

MLUVNICE  

OPAKOVÁNÍ VĚTNÝCH ČLENŮ 

pracovní sešit str. 32/ cv. 5 

  str. 34/ cv. 2 a, b 

  str. 35/ cv. 3, 4, 6, 7 

  str. 36/ cv. 8, 9 

  str. 37/ cv. 12, 13 

 

 

SLOH  

CHARAKTERISTIKA 

pracovní sešit str. 63/ cv. 4 celé 

 

VÝTAH 

učebnice  str. 124 – přečíst fialový rámeček (nová látka) 
pracovní sešit  str. 64/ cv. 1, 2 

 

 

 

LITERATURA 

přečíst knihu a písemně zpracovat referát o knize dle zadání (výběr knihy bude odpovídat věku čtenáře a 
nesmí být použita kniha z předchozího školního roku) – bude oznámkováno!!! 
 

REFERÁT O KNIZE 

Doporučená osnova: 
1. Autor, název knihy, počet stran, žánr 

2. Kde a kdy se děj odehrává 

3. Hlavní postavy (2 – 3) + jejich stručná charakteristika (vzhled, vlastnosti) 
4. Stručný děj  
5. Citace – opsat zajímavý úryvek z textu + proč sis ho vybral/a 

6. Názor na knihu (čemu jsem se smál(a), čeho nebo o koho jsem se bál(a), nové informace - co jsem se z 

knihy dozvěděl(a), ilustrace, já a hlavní postavy - sympatie, nesympatie a proč, co nebo koho mi kniha 
připomněla…) 
 

Rozsah: max. na A4 na PC 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
Opakovat slovní zásobu, opakovat gramatiku ( stup. příd. jmen), vysvětlení i 
procvičování  na www.helpforenglish.cz,  procvičování – www.umimeanglicky.cz- zdarma. Učebnice 58-65. 

Pracovní sešit str.47-50. Po návratu do školy bude zadaná práce zkontrolována, popřípadě oznámkována. 
 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
Opakování slovní zásoby 2-4 lekce. Opakování základních frází, opakovat časování sloves, učebnice str 30-

34. Procvičování na www.umimenemecky.cz ( zdarma) Pracovní sešit str. 34-40. Po návratu do školy bude 
zadaná práce zkontrolována, popřípadě oznámkována. 

mailto:martinkova@zszbuch.cz
http://www.helpforenglish.cz/
http://www.umimeanglicky.cz-/
http://www.umimenemecky.cz/


PŘÍRODOPIS  
 

Podle informací v učebnici vyřešit úlohy na straně 31. 
 

 

FYZIKA 
 

Podle vzorce uvedeného v učebnici vyřešit úlohy 1 a 2 / 71 

 

 

MATEMATIKA 

Násobení a dělení celých čísel 
- učebnice str. 40 – 42, nová látka, prosím napsat poznámky a vzorové příklady do poznámkového sešitu 

Početní výkony s celými a racionálními čísly 

- učebnice str. 43 – 44, procvičování do školního sešitu 

 

+ přiložené pracovní listy na konci dokumentu 

  

ZEMĚPIS 

Jihoamerické regiony 

- učebnice str. 65 – 69, vypsat poznámky na papír, nebo vyplnit pracovní list na konci dokumentu 

Oceánie 

- učebnice str. 75 – 77, vypsat poznámky na papír, nebo vyplnit pracovní list na konci dokumentu 

Austrálie – slepá mapa 

- zakreslit zadané pojmy 

 

DĚJEPIS 
 

-přiložené pracovní listy 

 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA  
 

Téma: co pro mě znamená svoboda, čím  je omezena má svoboda a proč tomu tak musí být, jak chápu 
autoritu, proč uznávat autority 

Výstupy: žák charakterizuje pojem svoboda, zhodnotí potřebu existence pravidel a autorit ve společnosti, 
při práci s modelovými situacemi rozpozná porušení daných práv 

 

- vypracovat přiložený pracovní list SVOBODA A AUTORITA s pomocí vlastního uvažování a v jednom 

případě také s pomocí internetu (pokud nemají možnost si pracovní list vytisknout, přepsat odpovědi na 
volný papír) 
 

 



Souhrnné  opakova ní  – céla  c í sla II 
1. Doplňte následující text. 

 

Sčítáme-li čísla se stejnými znaménky, absolutní hodnoty sčítanců ………………………………… a 
přidáme …………………………………….. znaménko. 
Sčítáme-li čísla s různými znaménky, absolutní hodnoty sčítanců …………………………………… (od 

větší menší) a přidáme znaménko čísla s …………………………………….. absolutní hodnotou. 
 

2. Bez počítání určete správný výsledek zadaných příkladů. 
 

(+250) + (-320) (-50) + (-540) (-280) + (+480) (-130) + (-150) (-510) + (+650) (-120) + (-30) 

A         +70 A          +590 A          -200 A          -280 A          -140 A          +150 

B         -70 B          -490 B          +200 B          +280 B          -1160 B          -150 

C         -570 C          -590 C          -760 C           +20 C          +140 C           -90 

 
 

3. Zpaměti počítejte následující příklady. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. Doplňte druhého sčítance tak, aby byl součet nula. 
 

Sčítanec Sčítanec 

 -24 

36  

 -32 

0  

-98  

5. Počítejte následující příklady. 
 

a) (3 654) + (- 4 583) =  

(-5) + (-10) =  
(-6) + (+4) =  

(+1) + (-3) =   

(-6) + (+6) =  

(-10) + (+2) =  
(-15) + (-2) =  

(-8) + (-5) =  

(+8) + (+9) =   

(+3) + (-3) =   
(-10) + (+15) =  

(+3) + (-8) =  (-4) + (+7) =  



 

b) (- 965) + (- 321) =  

 

c) (- 6 897) + (+ 8 369) =  

 

 

 

6. Doplňte následující text. 
 

Odečíst číslo znamená ……………………………………. číslo ………………………………… 

 

 

 

7. Na prázdné místo doplňte číslo tak, aby platila rovnost. 
 

+ 40 = + 20 -                                   - 25 =                       - (- 12)         -15 = - 30 -  

 

- 30 =                       - 45                  65 = 30 -                                     20 = -12 -   

 

 

 

8. Následující příklady řešte zpaměti. 
 

 výsledek  výsledek 

-10 – 10 =   -40 – 60 =  

8 – 12 =  10 – 16 =  

-5 – 6  =  15 – 8 =   

60 – 81 =  -15 – 60 =   

 

 

9. Řešte následující příklady. 
 

a) 20 – (35 – 48) =  

 

b) 75 – (- 50 + 37) =  

 

c) – 400 + 350 – 3600 =  

  

   

 



 

d) (- 1 270 – 2400) + (+ 3000) = 

 

 

 

 

10. Řešte následující slovní úlohu. 
(Nezapomeňte na všechny náležitosti slovní úlohy.) 
 

Na účtu má Dominik – 560 Kč, z brigády mu poslali výdělek + 4500 Kč. Chce si koupit nový 
model vlaku. Bude mu stačit částka na účtu, pokud model stojí 4000 Kč?  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Souhrnné  opakova ní  – céla  c í sla III 
1. Doplňte následující tabulku. 

 

                          Jaké vlastnosti platí pro dělení celých čísel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Doplňte následující text. 
 

Násobíme-li ………………………………………… počet …………………………………………. činitelů, výsledek je 
……………………………………….. 
Násobíme-li ……………………………………….. počet ……………………………………….. činitelů, výsledek je 
………………………………………. 
 

 

 

3. Doplňte početního hada. 
 

 

    - 5  

 

 

 

4. Doplňte následující text. Pořadí početních operací. 
 

……………………………………….. a …………………………………… má přednost před ………………………………….. 
a …………………………………………. 
Pořadí početních operací je možné upravovat vhodným vložením ……………………………………………. 
 

5. Řešte následující příklady. 
 

a) -8 * 7 + 40 =  

 

b) -5 + 3 * 15 = 

 

c) (- 8 + 10) * (-5 + 3*2) =  

Činitel Činitel Součin 

 +  + 

 - + 

 - - 

+  - 

* (-10) 

: (- 9) 

* (- 12) 

: 10 

: (-4) * (-8) 
* 3 



 

d) -2 – 18 : (-9) =  

 

e) – (- 5) + (-25) * 3  = 

 

 

6. Spojte charakteristiku a název vlastnosti násobení. 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. Je dělení komutativní a asociativní? Své tvrzení zdůvodni na příkladu. 
 

 

 

 

 

8. Zpaměti počítejte následující příklady. 
 

 Výsledek  Výsledek 

- 36 : (- 12) =   - 48 : 12 =   

36: (- 12) =  - 48 : (+ 4) =  

36 : 12 =  48 : (- 4) =  

 

9. Doplňte následující text. 
 

Součin nuly a libovolného celého čísla je vždy …………………………………………………………. 
Podíl nuly a libovolného celého čísla je vždy ……………………………………………………………. 
Podíl libovolného celého čísla a nuly ………………………………………………………………………… 

Součin libovolného celého čísla a 1 je ……………………………………………………………………… 

Součin libovolného celého čísla a -1 je ……………………………………………………………………… 

Dělíme-li libovolné celé číslo číslem 1 ……………………………………………………………………… 

Dělíme-li libovolné celé číslo číslem -1 ……………………………………………………………………… 

 

10.  Řešte příklady  

 

 

8 * (- 10) + (-40) * 2 + (- 5) =  

Asociativnost 

Komutativnost 

Výsledek násobení se nezmění, pokud zaměníme pořadí činitelů. 

Výsledek násobení se nezmění, pokud libovolně sdružíme činitele. 



(- 7) * (- 5) + (-10) * 0 =  

- 78 – (- 35) + 10 =  

(- 15) – (+ 3) * (- 15) – (- 51) : (- 3) = 

(- 183) : (- 3) + (-24) : (- 3) =  

(3 * 6 – 30) * 4 =  

10 * (- 8) + 4 * (- 1) *25 – 5 * 3 + (- 20) * 5 =  

- (- 5) + (- 25) * (- 3) – (- 21) : (- 3) =  

(8 – 28) : (- 6 + 2) =  

- 24 : 8 – 7 – 17 =  

- 14 + (- 5) * (- 3) – (- 99) =  

(- 81) : 9 * (- 9) : (- 1) =  

- 3 – 4 * (- 5) – (- 4) * 3 =  

0 + (- 10) – (- 8) – (4 * 4) =  

(- 2 ) * 5 – (- 2 ) * 2 =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Souhrnné  opakova ní  – Raciona lní  c í sla 

1. Na číselné ose znázorněte následující čísla. 
(Pozor na vhodnou volbu měřítka!!) 
 −36  , 3−12 , − 68 , 09 , 110 , 75 , − 1510 

 

 

 

 

2. Porovnejte následující dvojice čísel. 
 −79             −57                                      12−13            1415                                  97             119  

 

 

 

Bylo nutné převádět všechny dvojice na společného jmenovatele? Své tvrzení zdůvodněte. 
 

3. Řešte následující příklady a spojte se správným výsledkem. 
 

a) (𝟐𝟓 −  𝟓𝟒) ∗ (− 𝟖𝟓) = 

 

b) − 𝟒𝟓 −  𝟏𝟔 ∗  𝟐𝟓 =  
 

c) − 𝟑𝟒 ∶ (𝟏𝟖 −  𝟏𝟐) =  
 

d) − 𝟏𝟐 −  𝟑𝟒 ∶  𝟏𝟖 = 

 

 

4. Následující příklady jsou řešeny chybně. Chybu zakroužkujte a příklad vyřešte správně. 
 

a) – 1 365, 26 + ( - 698, 23 + 789,26) = - 1 365, 26 + (- 91, 03) = - 1 365, 26 – 91 ,03 

= - 1 456, 29 

1 1725 − 1315 1 −6 12 



……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) – (- 95, 003) + (- 27, 2) – (- 33,56) = + 95, 003 + 27, 2 + 33, 56 = 155, 763 

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) – 365, 28 + 34,2 * (- 9,21) = - 331, 08 * (- 9, 21) = 3 049, 2468 

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. Příklady řešené chybně vybarvěte. 
 

0,01 * (-2) = - 200 - 600 : (- 1000) = 0,1 100 * (- 0,01) = -1 - 526 : 0,001 = - 0,526 

10 * (- 0,01) = - 0,1 - 65 : (- 100) = - 0,65  1000 * (-36,2) = - 3 620 - 1800 : (-0,1) = 18000 

- 0,03 * (- 0,1) = 0,003 3,39 * (- 10) = 33,9 - 13,2 : (- 0,01) = 0,132 0,62 : (- 100) = - 0,0062 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Céla  c í sla – slovní  u lohy 

1. Nákladní vlak vé stanici odstavil 7 vagónů a přibral 4 vagóny. V příští stanici odstavil 2 vagóny a přibral 8 vagónů. V další stanici odstavil 11 vagónů a přibral 6 vagónů. Má vlak nyní vagónů vícé nébo méně néž při vjézdu do první stanicé? O kolik? Kolik má nyní vagónů, jéstližé do první stanicé přijél sé 32 vagóny? 

2. Ráno téploměr ukazoval –7 ° C. Pak téplota stoupla o 4 ° C, znovu stoupla o 9 ° C, klésla o 2 ° C, stoupla o 3 ° C, klésla o 6 ° C a znovu klésla o 5 ° C. Zjistěté konéčnou téplotu. 
3. Na autobusové zastávcé vystoupili 3 lidé a přistoupilo 7 lidí. Na další zastávcé vystoupilo 9 lidí, nastoupilo 6 lidí. Na třétí zastávcé vystoupilo 11 lidí a přistoupili 2 céstující. Dálé céstovalo 15 lidí. Kolik céstujících bylo původně? 

4. Normální stav vodní hladiny jé dán výškou 180 cm odé dna. Zapišté kladnými nébo zápornými čísly odchylky od normálního stavu, jéstližé výška hladiny byla 186 cm, 190 cm, 172 cm, 178 cm, 180 cm, 160 cm, 189 cm, 195 cm. 

5. Průměrná roční téplota na rovníku jé 26 °C. Na sévérním pólu jé o 48 °C nižší, na jižním pólu jé o 59°C nižší néž na rovníku. Vyjádřété záporným číslém jaká jé průměrná téplota na sévérním pólu a na jižním pólu. Ktérá téplota a o kolik stupňů jé nižší? 

6. Určété součét všéch célých čísél, ktéré jsou mézi čísly -7 a 9. 

7. Stanicé métra má koléjé 8 m hluboko pod povrchém, druhá stanicé má koléjé o 14 m hlouběji. Jak hluboko má koléjé druhá stanicé? 

8. Pokladník vydal 54 Kč a přijal 126 Kč. O kolik sé zvětšila hotovost v pokladně? 

9. Véčér byla hladina řéky 12 cm nad normálém, ráno byla 7 cm pod normálém. O kolik centimétrů klésla hladina? 

10. Karél jé o 3 cm vyšší néž jé průměrná výška žáka vé třídě, Jirkovi chybí do průměrné výšky 6 cm. O kolik cm jé Jirka ménší néž Karél? 

11. Hladina Kaspického mořé jé 28 m pod hladinou océánu. Místo néjvětší hloubky jé 1053 m pod hladinou océánu. Jak je mořé hluboké? 

12. Néjvětší hloubka Bajkalského jézéra jé 1620 m. Jaká jé nadmořská výška dna jézéra, jéstližé hladina jé 456 m nad hladinou océánu? 

13. Téplota vzduchu nad hladinou přéhrady byla -15°C, téplota vody na dně přéhrady byla 4°C. Jaký jé rozdíl obou teplot? 

14. Nádrž obsahujé 1200 l vody. Při vypouštění odtéčé za 1 minutu 35 l vody. Kolik litrů vody zůstané v nádrži po 20 min? 

15. Od podlahy sklépa, ktérý jé 6 m pod úrovní silnicé, védou svislé vzhůru vodovodní trubky 34 m dlouhé. V jaké výši nad úrovní ulicé trubky končí? 

16. Néjvyšší hora světa jé Mount Evérést (8848 m). Hladina Mrtvého mořé má nadmořskou výšku -394 m. Jaký jé rozdíl nadmořských výšék obou míst? 

17. Pan Smith má kancélář vé 29. patřé mrakodrapu. Pod mrakodrapém jé několik patér podzémních garáží. Kdé má pan Smith své auto, když při odchodu z prácé sjíždí o 34 patér dolů? 

18. Pan Pavka měl na účtu 10500 Kč. V pondělí vybral 3600 Kč, v útérý 2500 Kč, vé střédu dalších 1800 Kč. Jaký byl stav jého účtu? 

19. Mrtvé mořé, jéhož hladina léží 404 m pod úrovní hladiny Střédozémního mořé, jé hluboké až 395 m. Jak hluboko pod hladinou Střédozémního mořé léží jého néjnižší místo? 

20. Narýsujté čísélnou osu s čísly - 10 až +10. Znázorněté na čísélné osé dané číslo a k němu číslo opačné (pro každou 
dvojici užijté jinou barvu). 

21. Ráno byla naměřéná téplota - 10°C. Do polédné stoupla téplota o 7°C . Jaká téplota byla v poledne? 

22. Katka a Bén si zapisovali, kolik bodů získali nébo ztratili v každém kolé soutěžé. Kdo z nich vyhrál po šésti koléch? 

Katka: +6, - 3, - 7, +5, +2 Ben: - 5, - 4, +6, +8, - 3 

23. Žáci sédmého ročníku byli na horách na lyžařském kurzu. Počasí bylo vélmi proměnlivé. V týdnu naměřili tyto téploty: 3°C; -10°C; 0°C; 2°C; -4°C; -7°C; 4°C a -11°C. Séřaď tyto téploty od néjvětšího po néjménší. 
24. V chladném údolí byla naměřéna téplota vzduchu v zimě -24°C. V téplém kraji, kdé sé pěstujé vinná réva, téploměr ukazoval v létě 33°C. O kolik stupňů célsia byla téplota v údolí nižší néž v oblasti vinohradů? 

25. Kolik lét trvala událost, ktérá trvala od roku 164 př. n. l. a skončila v rocé 42 n. l.? 

26. Jaký jé aritmétický průměr těchto naměřéných téplot:  -8˚C; 2˚C; -6˚C; 1˚C; 0˚C; -3˚C; 5˚C 

27. Hladina řéky byla na začátku měsícé 2 cm nad normálém, pak stoupla o 5 cm, v dalších dnéch klésla o 12 cm, pak klésla 
o 9 cm, nakonec stoupla o 7cm. Jak vysoko byla hladina řéky na konci měsícé? 

28. Marék měl 325 Kč. Koupil si za 129 Kč tričko, v rybářských potřébách chtěl utratit 276 Kč. Kolik Kč mu na rybářské potřéby přidali rodičé? Kolik týdnů mu krátili o 10 Kč kapésné, néž splatil dluh? 

29. Hanka jézdila výtahém. Nastoupila vé třétím patřé, sjéla do sutérénu, pak vyjéla o pět patér nahoru, sjéla o dvě patra dolů, o tři nahoru, zasé o dvě dolů a vystoupila. V Ktérém patřé vystoupila? 

30. Děti hrály kuličky. Franta néměl žádné, půjčil si na začátku hry 6 kuličék od Míši. Néjdřív tři kuličky prohrál, pak pět vyhrál, zasé vyhrál čtyři kuličky, nakonéc dvě prohrál. Kolik kuličék Frantovi zůstalo, když vrátil vypůjčéné kuličky? 

31. Hugo a Fido stáli přéd schodištěm. Hugo vystoupil o tři schody nahoru, o jédén dolů, pak o pět nahoru a o tři dolů. Fido vystoupil o sédm schodů nahoru, o pět dolů, o šést nahoru a o čtyři schody dolů. Kdo vystoupil nakonéc výš? 

32. Magda měla 300 Kč. S kamarádkou Lénkou šla vé střédu do kina, lístky célkém stály 258 Kč. V kině si koupila popcorn za 49 Kč. Lénka jí zaplatila svůj lísték a dala jéště dvacétikorunu na popcorn. Vé čtvrték potkala Danu, ktérá jí vrátila dluh 54 Kč. Magda chcé koupit mamincé přívěsék za 200 Kč. Za sběr dostané v páték 48 Kč. Musí Magda koupit mamincé dárék až v páték?   
33. Proláklina Gran Bajo dé San Julián má nadmořskou výšku – 105 m. Néaktivní sopka Domuyo má nadmořskou výšku 

4 709 m. Jaký jé rozdíl nadmořských výšék. 



Jiz ní  Amérika 

Úkol: Do slepé mapy zakreslete jednotlivé 

jihoamerické regiony a státy včetně hlavních měst. 

(Využijte atlas a učebnici – str. 65.) 

Andské státy 

Celá oblast leží kolem rovníku až k obratníku Raka. Celý terén je velmi 
členitý a stoupá do vysokých nadmořských výšek. Nalezneme tak zde 
všechny vegetační stupně. Nalezneme zde také množství aktivních 
sopek. 

Ze zemědělských plodin je v údolích důležitá káva, cukrová třtina, 
bavlna, banány, … 

Kolumbie – chudý zemědělský stát 
 naleziště zlata a smaragdů 

 vývoz orchidejí, banánů 

 nelegální činnost – pěstování marihuany, koky a výroba 
kokainu 

 

Ekvádor - = rovník 

 důležitý rybolov 

 těžba ropy a její vývoz 

  

Peru – bývalé území Inků 

 chudá, rozvojová země 

 rybolov 

 

Bolívie – jedna z nejchudších zemí Ameriky 

 v minulosti zásoby stříbra – dnes vytěženy 

 těžba – cín, ropa, dřevo  

 káva, kakaovník, brambory, ananasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly:  

1. Opište si „Shrnutí“ z  učebnice (str. 65).  

 

 

 

 

2. Nakreslete si vlajky jednotlivých států.  

3. Přečtěte si lištu v  učebnici na str. 65 a zapište si zajímavosti o andských státech.  

 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://www.aktualne.cz/po-stopach-bajnych-inku/r~9f547b1e77d811e9be22ac1f6b220ee8/&psig=AOvVaw1d5mfuqrwi9ubbeyJ0s0RM&ust=1584003048433000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC9mLKFkugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://www.poznani.cz/bolivie/bolivie-hory-pouste-a-pralesy-bolivie/&psig=AOvVaw3pDeVisoA8auNlnj0oSyoT&ust=1584003147105000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCSl9-FkugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://www.livingstone.cz/zajezdy/amerika/kolumbie&psig=AOvVaw3z0YuFf6fnDDgqjwlAhAq6&ust=1584003282677000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID29aKGkugCFQAAAAAdAAAAABAD


Brazílie a její sousedé 

Úkol: Zopakujte si, na jaké regiony dělíme Jižní 

Ameriku. (Pomoci by vám měl minulý pracovní list.)  

Následující pracovní list vyplňte s pomocí učebnice a atlasu. 
Brazílie 

 hlavní město - ………………………………….. 

 největší jihoamerický stát, rozvojová země 

 řeka Amazonka, deštný prales 

 většina obyvatel žije …………………………………………….. (Pomoci 

vám může atlas.) 

 nejlidnatější ………………………………. mluvící země 

 produkce – kávy, cukrové třtiny, železa, ropy 

 největšími brazilskými městy jsou: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Úkol: Jaké město je na obrázku? …………………………………….  

Venezuela 

 hlavní město - …………………………………… 

 jeden z nejbohatších států JA – velké zásoby ropy 

 původní indiánské kmeny 

 Úkol: Na obrázku je nejvyšší vodopád světa. Jaký je jeho název? 

(Pomoci vám může učebnice.) ……………………………………………………  

Francouzská Guyana 

 zámořské území Francie 

Úkol: Co zbudovali Francouzi na území Francouzské Guyaně? (Opět můžete dohledat 

v učebnici.) …………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Jaké státy Jižní Ameriky ještě nebyly charakterizovány? ……………………………………………………..  

Úkol: Opište si shrnutí z  učebnice na straně 67.  

 

 

 

 

Úkol: Přečtěte si lišty v  učebnici (str. 66 – 67) a odpovězte alespoň na 3 otázky.  

 

 

 

 

 

 

Země Jižního rohu 

 



Chile 

 hlavní město - ……………………………………………… 

 nejdelší a nejužší země světa → různorodé přírodní podmínky 

 sever – poušť ……………………………………… 

 střed - ……………………………………. podnebí 

 jih - ……………………………………………………… 

 velká ložiska mědi, rybolov, víno 

Úkol: Co je to guano? (Odpověď můžeš najít v  učebnici.) ……………………………………………………..  

Paraguay 

 hlavní město - ………………………………………. 

 jedna z nejchudších zemí Ameriky 

 zemědělství, těžba dřeva 

Uruguay 

 hlavní město - ………………………………………. 

 chov dobytka a ovcí – maso, kůže, vlna 

Argentina 

 hlavní město - …………………………………….. 

 sever území – pampy      X     jih území – Patagonie 

Úkol: Jaký je rozdíl mezi pampami a 

Patagonií? ……………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 hovězí a jehněčí maso, kožedělné výrobky, vlna 

 

Úkol: Vysvětlete pojem Laplatské státy. (odpověď najdete v  učebnici.) ………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Úkol: Opište si shrnutí z  učebnice na str. 69.  

 

 

 

 

 

Úkol: Přečtěte si lišty v  učebnici a odpovězte alespoň na 3 otázky.  

 

 

 



Souhrnné  opakova ní  – Océa nié 

1. Mikronésie – červeně 

Severní Mariany, 
Marshallovy 

Polynésie – zeleně 

Havajské ostrovy, 
Francouzská Polynésie, 
Cookovy ostrovy, Nový 
Zéland, Velikonoční 
ostrov 

Melenésie – modře 

Nová Guinea, 
Šalamounovy ostrovy, 
Vanuatu, Fidži 

 

Příslušnou barvou 
vybarvi charakteristiku 

oblasti. 

 

 

 

 

 

 

2. V Oceánii nalezneme rozsáhlá závislá území. Podle atlasu urči, které státy mají daná území ve své správě. 

Určete zeměpisné souřadnice daných míst. 
Nová Kaledonie - ……………………………………………..     Cookovy ostrovy - ………………………………………………………….. 
 

Pitcairnovy ostrovy - ………………………………………..     Wallis a Futuna - ……………………………………………………………. 

 

3. Doplň text 

Území ……………………………..  …………………………………….. se rozprostírá především na dvou hlavních ostrovech - 
…………………………..  a  ……………………………. ostrov. Tato země je vyspělým z………………………. – p…………………………….. 
státem. Základ hospodářství tvoří živočišná výroba. Chov ………………………….. poskytuje kvalitní …………………………… a 
……………………………… maso. Původní obyvatelé M ………………………………. Jsou dnes v menšině a převažují 
………………………………………… přistěhovalci. 
 

Vypočítejte vzdušnou vzdálenost z hlavního města tohoto státu do hlavního města Australského svazu. 
 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Slepá mapa Austrálie a Oceánie 

Zdroj: http://www.geography-exam.com/cz/atlas/australie-a-oceanie/ 

Menší korálové a sopečné ostrovy v severní části 
Tichého oceánu.  

Nejblíže břehům Austrálie. Celá oblast dostala 

pojmenování podle obyvatel černé pleti. 

Rozkládá se na poměrně malé ploše v západní části Tichého oceánu. 



Tento stát je členem Britského společenství národů (Commonwealth). Co to znamená? Jaký to má důsledek? 

 

 

 

 

4. Opravte následující tvrzení. 

 

Havajské ostrovy jsou korálového původu. 
 

Havajské ostrovy jsou samostatným státem severoamerického státu Kanada. 
 

Ostrov Nová Guinea leží v polárním podnebném pásu. 
 

Západní část ostrova Nová Guinea tvoří stát Papua-Nová Guinea. 
 

Ostrov bikiny je známým turistickým rájem. 
 

Nejznámějším ostrovem Francouzské Polynésie je ostrov Hispoňola. 
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Středověk – VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK – Václav IV. Lucemburský  …………………………………… 

(Učebnice str. 75 a 87) ⇨ 075 

Václav IV. vládl na přelomu 14. a 15. století, v době, kdy české země i Evropa procházely 

velice obtížným obdobím. ⇨ 083    

Mor je nakažlivé onemocnění.  Původcem je ......................... yersinia pestis, přenašečem je 

sající ............................., která parazituje hlavně na ............................. Nemoc se přenáší                          

i kontaktem   s ...................................... člověkem.  
 

Dalším problémem byla narůstající nespokojenost s církví. ⇨ 083    

Co lidem na církvi vadilo?    ............................................................................................................................................. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

schizma = rozkol ve vedení církve; místo jednoho papeže mezi sebou soupeřili o moc dva, později tři 

Opakování: 

Kde bylo (a je) tradiční sídlo papeže až do začátku 14. století? ………………………..  

Které město se stalo sídlem papeže ve 14. století?  ………………………………………… 

← 

 

Církev je kritizována, kazatelé vyzývají k její nápravě (= reformě). Na české reformátory měl vliv anglický kazatel                    

Jan Viklef. Jeho spisy ovlivnily i názory českého reformátora Jana Husa. ⇨  075  

Václav IV. byl korunován českým králem, když mu byly ……. roky. Římským králem byl zvolen                                                

v ……. letech. Vladařským povinnostem se vyhýbal. Měl spory se šlechtou i církví. Z římského trůnu byl 

sesazen pro lenost a neschopnost, místo něho se stal římským králem jeho bratr Zikmund Lucemburský. 

Do vážného sporu se Václav IV. dostal s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna. Spor 

skončil umučením Jenštejnova vikáře (= zástupce) Jana z Pomuku. Ten byl v 18.století 

prohlášen za svatého → svatý Jan Nepomucký 

V Čechách za vlády Václava IV. začalo působit několik reformních kazatelů. Nejvýznamnějším byl                    Jan 

Hus. Václav IV. zpočátku Husovy snahy o reformu církve podporoval.  Hus však nesouhlasil s prodejem 

odpustků, což jej připravilo o královu přízeň. 

Po smrti Jana Husa se situace v Praze zhoršuje. Vzrůstá napětí mezi Husovými stoupenci a odpůrci, které vyvrcholilo 

pražskou defenestrací (členové městské rady byli vyházeni z oken radnice). Král Václav IV. zemřel krátce poté, kdy dostal 

informaci o této události. V zemi začala husitská revoluce.  

DDÚ: Nedaleko města Žebrák nechal Václav IV. postavit hrad, který se stal jedním z jeho 

nejoblíbenějších míst. Jak se hrad jmenuje a jakém slohu je postaven?  

…………………………………………………………………………………………………………. 



Středověk – POZDNÍ STŘEDOVĚK – Jan Hus                  

(Učebnice str. 84-85) 

Sleduj TV dokument o Janu Husovi z cyklu 72 jmen české historie (youtube.com nebo www.ceskatelevize.cz). Některé 
odpovědi můžeš do pracovního listu napsat hned, další pak najdeš v učebnici. 
 

1. Kdy a kde se Jan Hus narodil? ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Na které vysoké škole studoval? ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Jak se jmenuje kaple, ve které Jan Hus kázal od r. 1402? ………………………………………………………………………………….. 

4. Který člen královské rodiny navštěvoval Husova kázání? ………………………………………………………………………………….. 

5. Jak se jmenoval král, který vládl v Čechách v době působení Jana Husa? …………………………………………………………....... 

6. Na kterých místech (hradech) pobýval Jan Hus po odchodu z Prahy?  …………………………………………………………………… 

7. Ve kterém městě se konal církevní koncil, na který Jan Hus odjel v r. 1414? ………………………………………………………….. 

8. Kdy (den, měsíc, rok) byl Jan Hus upálen? ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

    S    Vysvětli pojmy. 

kacíř   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

klatba  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

koncil  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

odpustky …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Napiš, kdo nebo co je na obrázku. 

 

.....................................   ………………………………………….       ……………………………………………..         

……………………………………. 

Jan Hus napsal mnoho spisů, většina z nich se týká církve a jejích problémů. Psal také dopisy. Nejznámější je List věrným 

Čechům, ve kterém píše: „Také prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli.“  Pravda byla 

pro Jana Husa důležitější než život. Heslo „Pravda vítězí“ je dodnes na vlajce prezidenta ČR. 

 



Středověk – POZDNÍ STŘEDOVĚK – Husitské války                     ……………………….                        
 (Učebnice str. 86-89) 

 
Opakování: Husova mučednická smrt měla v našich zemích bouřlivou odezvu. Počet stoupenců Husových 

názorů stoupal, a to mezi bohatými i chudými.  Začalo se jim říkat husité.  

Napětí ve společnosti vzrůstalo. V Praze radní Nového Města pražského husity pronásledovali, některé z nich 

dali uvěznit. Dav lidí, který vedl kněz Jan Želivský, dobyl v červenci 1419 radnici, radní byli vyházeni z okna a 

zabiti   DEFENESTRACE 

  V ZEMI ZAČALA REVOLUCE.  

  Král Václav IV. zemřel. 
 

Husitský program = Čtyři pražské artikuly (schválen sněmem v Čáslavi r. 1421) 

1. přijímání pod obojí 

2. svoboda kázání 

3. zbavit církev majetku a moci 

4. trestání hříchů ve všech stavech (bez rozdílu) 

           Symbolem husitů se stal kalich. 

HUSITSKÉ VÁLKY 

1420 BITVA U SUDOMĚŘE 

- První významnější vojenské střetnutí. Jan Žižka využil terénu (rybníky) a zvítězil.  

1421 BITVA NA VÍTKOVĚ  

- Střetnutí mezi husity a křižáckými vojsky. Žižkova taktika (sruby) slavila úspěch. 

[V roce 1421 husité také dobyli klášter v Chotěšově a Kladrubech, a také hrad 

Rabí. Při jeho dobývání byl Jan Žižka zasažen šípem, oslepl a dalším bitvám velel 

slepý až do roku 1424, kdy nečekaně zemřel u Přibyslavi)] 

1426 BITVA U ÚSTÍ (NAD LABEM) 

- Jedna z největších bitev v průběhu husitských válek, pobito asi 4000 křižáků. Na velení se 

již pravděpodobně podílel táborský hejtman Prokop Holý. 

1427 BITVA U TACHOVA 

- Další křížová výprava proti husitům, kterým velel Prokop Holý. Křižáci se téměř bez boje 

obrátili na ústup. 

1431    BITVA U DOMAŽLIC  

- Poslední křížová výprava proti husitům, vedením pověřen kardinál 

Cesarini. Husité vnesli do řad křižáků zmatek, část jednotek se dala na útěk (píseň Ktož jsú 

boží bojovníci), kardinál prchnul v přestrojení. 

 



 

   S husity bylo zahájeno vyjednávání.  

Umírnění    -      stačilo uznání kalicha 

Radikálové     -      chtěli uznání všech čtyř artikulů 

 

květen 1434 BITVA U LIPAN - Radikální husité poraženi, padl i Prokop Holý. 

             1436 Basilejská kompaktáta = soubor smluv, na jejichž základě bylo husitům v českých  

                         zemích povoleno přijímání pod obojí. 

 

Zikmund Lucemburský byl přijat za českého krále, ale již v roce 1437 zemřel. 

 V ZEMÍCH KORUNY ČESKÉ KONČÍ VLÁDA LUCEMBURSKÉ DYNASTIE. 

 

Samostatná práce: 

Najdi na mapě a zakroužkuj město, které v roce 1420 založili husité a ve kterém chtěli žít po příkladu Bible jako bratři a 

sestry. Na které řece leží? ....................................................... Zakresli řeku do mapy. 

DDÚ: Zjistil, podle čeho bylo město pojmenováno. 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

 



HUSITSKÉ VÁLEČNÉ UMĚNÍ – samostatná práce, termín odevzdání: 8. 4. 2020 

Jméno: ...............................................................      

 

Husité si říkali boží bojovníci. Kritizovali katolickou církev, chtěli si svobodně vybrat svoji víru a pomstít smrt 

Jana Husa. Vyprovokovali tak husitské války (1419-1436). Jejich odvaha, vynikající velitelé, nezvyklá vojenská 

strategie i zbraně z nich udělaly sílu, se kterou musela tehdejší Evropa počítat.   

 

Zbraně na blízko 

Byly inspirovány většinou tím, s čím husité uměli zacházet nejlépe, tedy zemědělskými nástroji.  

Úkol: Přečti si pozorně popis husitských zbraní a pak přiřaď k obrázku zbraně popisek. 

Řemdih byl jednou z nejobávanějších husitských zbraní. Obvykle má údernou část (nejčastěji ve formě ostnité 
kovové koule, kterých může být i několik) připevněnou k násadě až 1 m dlouhým řetězem. 

Kropáč je podobný (ale ne úplně stejný) řemdihu. Okovaná koule je nasazená přímo na násadě bez použití 
řetězu. 

Okovaný cep, tj. cep s bodáky byl nejobávanější husitskou zbraní. 

Sudlice ušatá získala své zvláštní jméno podle „uší“, což byly bodáky po stranách dřevěné násady. 

Palcát sloužil k boji zblízka, byla to oblíbená ruční zbraň středověku, typická pro jezdectvo. Byl to také odznak 
moci táborských hejtmanů. 

 

 

 

 

Na obrázku je zbraní mnohem více. Zjisti, jak se jmenují a doplň popisky k obrázkům.  
Pomůže ti např. internet, http://cs.wikipedia.org/wiki/Husitske_zbrane, nebo učebnice str. 91. 
 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Koule
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98et%C4%9Bz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Husitske_zbrane


SVOBODA A AUTORITA   Třída:VII.  Jméno: 
 

Napiš ke slovu svoboda alespoň tři pojmy, které tě napadnou a nějak s ní souvisí: 
 

 

 

     SVOBODA 

 

 

Kdo nebo co nás omezuje v naší svobodě ? Vyjmenuj alespoň tři: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vysvětli, jak rozumíš následujícímu citátu: 
 

 ,,Svoboda jednoho je omezena svobodou druhého.“ 

 

Co by hrozilo, kdybychom neuznávali žádná omezení a byli úplně svobodní ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Listina základních práv a svobod je dokument, který je součástí zákonů České republiky. Platí od roku 1993 
a obsahuje seznam práv a svobod občana České republiky. Listina byla napsána podle podobných 
světových dokumentů. 
 

Plné znění např. na https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 

 

Pracuj s Listinou základních práv a svobod a vypiš alespoň tři příklady svobod, které zaručuje: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vyber správná tvrzení k pojmu autorita: 
 Autoritou pro nás člověk nebo lidé, které posloucháme 

 Autorita závisí na věku člověka, děti ji nemají, dospělí ano. 
 Přirozená autorita znamená, že dobrovolně, z vlastního přesvědčení, uznáváme rozhodnutí a 

nařízení některých lidí. 
 Autoritu má jen ten, kdo se umí chovat agresivně. 
 Autoritu může mít člověk i na základě funkce – například poslechneme příkazy policisty, protože by 

nám mohl hrozit trest. To je tzv. autorita umělá. 
 Autoritu mají jen lidé. 
 Stát má také svou autoritu. Vytváří zákony, které bychom měli dodržovat. 

https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html


Přečti si postupně následující úryvky a rozhodni ( s pomocí Listiny práv a svobod), jaká lidská práva nebo 
svobody byly v těchto případech porušeny: 
 

Starší paní vypráví svůj příběh: 
,,V roce 1979 jsme měli vlastní kapelu. Uspořádali jsme koncert v malém vysokoškolském klubu. Za několik 
minut po začátku představení vtrhli do klubu příslušníci tehdejší policie. Všechny nás naložili do policejního 
auta, sebrali nám občanské průkazy, odvezli nás několik kilometrů za město a tam nás vyhnali do lesa.“ 

 

Svoboda, která byla porušena:……………………………………………………………………………………………………………… 

 

V jednom státě trpěli lidé nedostatkem některých potravin. V obchodech nebylo například mléko nebo 
některé druhy ovoce a masa. Pak se rozneslo, že zástupci vlády obědvali se zahraničními ministry a objevily 
se fotky bohaté hostiny v několika novinách. Úřady zakázaly fotky a články dále zveřejňovat a jejich autory 
potrestaly. 

 

Svoboda, která byla porušena:……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mladou ženu přepadli v podvečerních hodinách dva muži. Sebrali jí kabelku, ve které měla mobil, 
peněženku a doklady. Žena se bránila, ale muži byli silnější a ošklivě ji zbili. 
 

Svoboda, která byla porušena:……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Několik studentů protestovalo v jedné zemi proti politickým představitelům. Demonstrovali svojí 
nespokojenost na ulici pomocí transparentů, projevů a výkřiků. Místní policie je pozatýkala a rozehnala, 
přestože se nechovali agresivně ani nikoho neuráželi, pouze vyjadřovali svůj nesouhlas s některými kroky,  
které ti politici udělali. 
 

Svoboda, která byla porušena:……………………………………………………………………………………………………………… 

 

V padesátých letech probíhala v Československu tzv. kolektivizace. Lidé museli odevzdat svá hospodářská 
zvířata (krávy, prasata, koně a další) do tzv. jednotných zemědělských družstev. Zvířata měla patřit všem a 
všichni z nich měli mít stejný užitek. Mnoha lidem se to nelíbilo ,ale protestovat se neodvážili. 
 

Svoboda, která byla porušena:……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Napiš alespoň dva jiné příklady porušování lidských práv a svobod: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


