
PLÁN UČIVA PRO TŘÍDU 7.B



ČESKÝ JAZYK – 7.TŘÍDA

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

Výuka přechází na Google classroom, kód kurzu: tkhlhzs(máte ho i na svých e-mailech).

On-line hodina bude vždy ve středu od 10:00 do 11:00, první hodina proběhne již tuto středu          22. 4.

2020. Připravte si pracovní sešity, budeme kontrolovat cvičení, která jste měli mít již vypracovaná.  Těm,

kteří  se  výuky nezúčastní,  zašlu  řešení  do konce týdne na e-mail.  Z literatury  nás  pak čeká literatura

starověku a práce s textem (Epos o Gilgamešovi).  Ti,  kteří se z jakéhokoliv důvodu práce v classroomu

nezúčastní, si vyzvednou text a pracovní list ve škole v určenou hodinu (viz web školy) a vypracovaný ho v

do školy opět přinesou, a to nejpozději v pondělí 27. 4. 2020.A další týden opět stejný postup.

O dalším programu vás budu informovat pomocí učebny či e-mailu, tak si je, prosím, kontrolujte.

Dále  připomínám  termín  odevzdání  druhého  referátu  o  knize  a  vypravování  na  téma  –  Můj  život

v karanténě (obojí zašlete na můj e-mail  do 8.  5. 2020.)Nejlépe psané na počítači,  některé nafocené

práce nemohu přečíst, děkuji.

Těším se na vás ve středu 

MATEMATIKA – 7.TŘÍDA

Obsah trojúhelníku

- procvičování výpočtu obsahu trojúhelníku,

využívání vzorečku    ---------------------------

- vypracovat příklady zadané na konci dokumentu

do školního sešitu, nebo na samostatný papír,

není nutné tisknout (termín odevzdání – do 4. 5.,

vyfocené emailem nebo přes classroom)

Lichoběžník

- nová látka -> poznámky do poznámkového sešitu:

o učebnice – str. 43 – obecná charakteristika

o učebnice – str. 57 – 62 – rovnoramenný, pravoúhlý lichoběžník, konstrukce lichoběžníku, 

obsah lichoběžníku

- dokončit pracovní list čtyřúhelníky (příklady na lichoběžníky)

- vypracovat PL na konci dokumentu

mailto:martinkova@zszbuch.cz
https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://slideplayer.cz/slide/11609540/&psig=AOvVaw0qsec8VToE7GOwhmDV_noW&ust=1587414660903000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD2udGq9egCFQAAAAAdAAAAABAD


ZEMĚPIS – 7.TŘÍDA

Austrálie

- vyplnit PL s využitím školního atlasu, učebnice, internetu

Souhrnné opakování – přírodní poměry Austrálie

1. Austrálie je velmi suchým kontinentem. Rozsáhlé oblasti pokrývá poušť.

Žlutou barvou zakreslete do mapky oblasti s nedostatkem vody, zelenou barvou oblasti s dostatkem 

vody.

                     vlhká oblast

                      suchá oblast 

2. Největší vodní toky se nachází na

jihovýchodě kontinentu. Zakresli je

do mapky a vysvětli, proč tomu tak

je (Nápověda: zaměř se na vliv

podnebí).

3. Doplň následující text.

V závislosti na podnebí převažuje krajina ………………………………. a ………………………………… Jejich okraje 

jsou lemovány travnatými ……………………………., kterým se zde říká buš. Lesů je zde velmi málo 

………………………..

kontinentu se zachovaly …………………………………… …………………………………… ………………………..Při 

pobřežích se nejčastěji vyskytují ………………………………… ……………………………………. Lesy.

4. Co znamená pojem endemit? Vysvětli a uveď příklady z Austrálie.

5. Do Mapky dokresli značky hlavních nerostných surovin těžených v Austrálii. Nezapomeň vytvořit 

legendu.

Obrázek 1: Slepá mapa Austrálie

Zdroj: http://zs.morberoun.cz/html/zsberoun/pomucky/sl_mapy/index.htm



6. Bonus!!!! Austrálie má jedny z nejpřísnějších zákonů na dovoz rostlin a živočichů. Vysvětli, jaké k tomu

vedly okolnosti.

Souhrnné opakování – socioekonomická sféra Austrálie
Pro vypracování následujícího testu využijte svých poznámek (šanon) a atlasu.

1. Doplňte následující text.  

Původní obyvatelé Austrálie přišli pravděpodobně z jihovýchodní ………………………. a jsou příslušníky 

…………………………. rasy. Jejich označení ……………………………. znamená „Lidé, kteří tu byli na začátku“. 

Těchto obyvatel zde v současné době žije jen 1,5%. Většina současný Australanů pochází z 

……………………………

2. Hustota obyvatelstva (tzn. počet obyvatel na 1 km  2  ).   

Austrálie se vyznačuje nízkou a nerovnoměrnou hustotou

zalidnění. 

Většina obyvatel žije na …………………………. pobřeží.

Vlastními slovy vysvětli, proč tomu tak je.

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

Do mapky zakresli nejhustěji osídlené oblasti Austrálie a největší města zde.

3. Australský svaz  

Australský svaz tvoří 6 států: 1………………………………………..…….. a dvě teritoria: 7………………………………………

                                                    2………………………………………..……..                             8………………………………………..

                                                    3……………………………………..……..

                                                    4……………………………………..……..

                                                    5……………………………………..……..

                                                    6……………………………………..……..

Obrázek 2: Slepá mapa Austrálie¨

Zdroj: http://zs.morberoun.cz/html/zsberoun/pomucky/sl_mapy/index.htm

Obrázek 3: Vlajka Australského svazu

Zdroj: http://www.tytyreferaty.estranky.cz/clanky/australie/referat-
australie.html



Zakreslete do mapky.

4. Australský svaz je (stejně jako Kanada) monarchií. Vysvětlete vlastními slovy.  

5. Správně znějící tvrzení podtrhněte. Chybně znějící tvrzení opravte.  

Austrálie je rozvojovou zemědělskou zemí.

Základ australského hospodářství tvoří vyspělá zemědělská výroba a bohatá ložiska nerostných surovin.

Hlavními obchodními partnery Australského svazu je Velká Británie, USA a Japonsko.

Nejvýznamnější hospodářská oblast Australského svazu leží na JZ kontinentu.

Textilní průmysl produkuje velké množství bavlny a výrobků z ní z důvodu rozsáhlých bavlníkových 

plantáží.

6. Vyberte hlavní vývozní artikly australského zemědělství.  

7. Základem průmyslové výroby jsou energetika, hutnictví kovů a chemický průmysl.   (Tato skutečnost 

navazuje na surovinovou základnu Austrálie – rudy černých a barevných kovů, ropa, …).

Co produkují jednotlivé průmyslové obory?

Energetika - 

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

Hutnictví - 

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

Chemický průmysl - 

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

vln skopové maso

hovězí maso

mléčné výrobky

bavlna

citrusy
káva

tropické ovoce

rýže



Lichoběžník – obvod, obsah, konstrukce

1. Vypočítejte obvod lichoběžníku ABCD, je-li dáno

a) a = 6,9 cm; b = 4,2 cm; c = 5,4 cm; d = 3,8 cm

b) a = 12,3 dm; b = 68 cm; c = 9,5 dm; d = 0,7 m

2. Vypočítejte obsah lichoběžníku ABCD, je-li dáno

a) a = 9 cm; c = 5,5 cm; v = 4 cm

b) a = 5,4 dm; c = 1,8 dm; v = 3 dm

c) a = 0,8 m; c = 0,25 m; v = 31 cm

3. Sestrojte lichoběžník ABCD: a = 6 cm; c = 4 cm; d = 3,5 cm;  = 75°. Náčrtek,

popis konstrikce, konstrukce.

4. Sestrojte lichoběžník ABCD: a = 7 cm; b = 3 cm; c = 4 cm; IACI = 6 cm. 

Náčrtek, popis konstrukce, konstrukce.



5. Sestrojte rovnoramenný lichoběžník ABCD: a = 6,8 cm; e = IACI = 6 cm; b = 

3,5 cm. Náčrtek, popis konstrukce, konstrukce.



DĚJEPIS – 7.TŘÍDA

Milí žáci, zdravím vás všechny!

Máme za sebou dalších 14 dní. Děkuji všem, kteří se věnují domácímu učení, i když to asi někdy není snadné. Chtěla bych

zároveň požádat ty z vás, kteří ještě neodevzdali samostatnou práci (Husitské válečné umění), aby tak učinili co nejdříve.

Připomínám také, že test, který byl zadán v minulém studijním plánu, je možné vyplnit buď na papír, nebo také online (máte

odkaz v e-mailu). 

Prosím, nevyplňujte jen PL (jen abyste to měli hotové). Dívejte se na videa, na něž vám posílám odkazy. Pomohou vám, a

navíc to může být příjemně strávená chvilka s dějinami 😊

Téma pro následující období:

Jiří z Poděbrad a Jagellonci – pro ty, kteří se k tématu ještě nedostali, posílám znovu odkazy na videa: 

www.slavne-dny.cz – 2.3.1458 Den, kdy byl českým králem zvolen Jiří z Poděbrad

www.youtube.com – Dějiny udatného českého národa, díl 46, 48 (videa 2-3 min.)

www.ceskatelevize.cz – Jagellonci nebo Od krále Holce po Jagellonce

PL ve wordurozešlu také e-mailem (pak se dá psát přímo do PL). 

Pro zájemce – toto téma budeme probírat online v     pondělí 27.4. od 11.30.  

(Pošlu vám všem do e-mailu odkaz pro připojení, stačí jen v uvedený den a hodinu kliknout.)

http://www.slavne-dny.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/
http://www.youtube.com/


Středověk – POZDNÍ STŘEDOVĚK – Jiří z Poděbrad

 (Učebnice str. 92-93)

V roce 1434 byli v bitvě u __________ poraženi radikální husité. Dohoda, zvaná basilejská ________________ 

umožnila soužití kališníků a katolíků. Na základě této dohody bylo povoleno husitům v českých zemích přijímání 

z kalicha.

Císař Zikmund vládl jen krátce, zemřel v roce 1437. Jeho smrtí skončila v Čechách vláda lucemburského rodu.

Zopakuj si všechny vládnoucí Lucemburky:

1. ________________________________

2. ________________________________

3. ________________________________

4. ________________________________

V letech 1437-1439 byl českým králem rakouský vévoda Albrecht II. Habsburský (Zikmundův zeť). Když nečekaně
zemřel, zůstal trůn bez krále. Období od roku 1439 do r. 1453, kdy se Albrechtův syn Ladislav Pohrobek stal
českým králem, bylo obdobím bezvládí. O moc v zemi bojovala mezi sebou katolická a kališnická šlechta i města.

Proč se synovi Albrechta II. Habsburského říkalo Pohrobek? Zakroužkuj správnou odpověď.

a) protože byl velmi neschopný panovník

b) protože se narodil až po smrti své matky

c) protože se narodil až po smrti svého otce

d) protože zavraždil Jiřího z Poděbrad

V průběhu husitských válek značně zesílil politický význam šlechty a měst. Spolky katolického i husitského 
panstva, rytířů a měst převzaly vládu v jednotlivých částech země.

V roce 1452 se stal zemským správcem Jiří z Poděbrad. 

V letech 1453-1457 vládl Ladislav Pohrobek (katolík), zemským správcem byl Jiří z Poděbrad (kališník). 

Po smrti Ladislava Pohrobka byl králem zvolen Jiří z Poděbrad. 

Jiří z Poděbrad (vládl 1458-1471)

Za jeho vlády došlo k upevnění českého státu. Základem bylo dodržování basilejských
kompaktát (dohod), což umožňovalo soužití českých katolíkůa kališníků =  království
„dvojího lidu“.

Papež kompaktáta neuznal a v roce 1462 dokonce zrušil a Jiřího z Poděbrad označil za
kacíře opět  nebezpečí  křížové  výpravy  proti českému  království.  Do  čela
výpravy se postavil uherský král  Matyáš Korvín, obsadil  Moravu a katoličtí páni ho
dokonce zvolili českým králem. Jiří z Poděbrad už tento stav nemohl změnit, protože
v roce 1471 zemřel.

Po smrti Jiřího z Poděbrad nastoupili na český trůn Jagellonci.



Středověk – POZDNÍ STŘEDOVĚK – Jagellonci

 (Učebnice str. 94-95)

Vladislav Jagellonský
       vládl 45 let (od r. 1471 v Českém království, od r. 1490 v Uhrách, přesídlil

do Budína  česko-uherské soustátí)
       byl nazýván „král bene“ („král dobře“)
       za jeho vlády posílila moc šlechty („Ty jsi náš král, a my jsme tvoji páni!“)
       stavovská monarchie – na vedení státu měly velký vliv stavy (páni, rytíři, zástupcikrálovských 

měst)

Tzv. vladislavská gotika (umělecký sloh pozdního středověku)
Charakteristickým znakem pozdní gotiky byly složité klenby, např. hvězdová, sklípková
nebo diamantová.
Tyto klenby nemají ve střední Evropě v měšťanských domech prakticky žádnou konkurenci.
Ve Slavonicích zdobí interiéry pěti domů.

Přečti si pozorně charakteristiky staveb. K obrázkům pak doplň názvy.

1.  Tato stavba se dochovala  z období  vlády Vladislava II.,  v době svého vzniku tvořila  rozhraní  mezi  Starým
a Novým Městem pražským. Autorem této stavby byl  Matyáš Rejsek.  Její  název napovídá,  že  v ní  byl  sklad
střelného prachu.

2. Tento sál vybudovaný za vlády Vladislava II. byl ve své době největší místností ve střední Evropě. Odehrávaly
se zde korunovační  slavnosti,  turnaje,  dnes v něm skládá slib prezident republiky a konají  se zde slavnostní
shromáždění spojená s významnými dny České republiky.

3. Tento překrásný chrám postavený v období vlády Vladislava II., který najdeme v Kutné Hoře, je dílem slavného
architekta Benedikta Rejta.

V  době  Vladislava  Jagellonského  se  v  Čechách  rozvinul  knihtisk.  Za  nejstarší  vytištěnou  knihu  se  tradičně

považuje Kronika Trojánská – prozaické dílo staročeské zábavné literatury s tématem dobytí Tróje. Byla vytištěná

v Plzni po roce 1476. Knihy vytištěné do roku 1500 se nazývají prvotisky, latinsky inkunábule.

Ludvík Jagellonský
o nastoupil na trůn v pouhých deseti letech
o vládl 10 let (1516-1526)
o zahynul na útěku po prohrané bitvě s Turky v roce 1526
o jeho smrtí skončila vláda Jagellonců na českém trůně

Ve které bitvě zahynul Ludvík Jagellonský?
a) u Wogastisburgu
b) u Lipan
c) u Moháče
d) u Kresčaku

V ROCE 1526 NASTUPUJE NA TRŮN ROD HABSBURKŮ.
Habsburkové vládnou až do roku 1918.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihtisk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kronika_Troj%C3%A1nsk%C3%A1&action=edit&redlink=1


ANGLICKÝ JAZYK – 7.TŘÍDA

Zde jsou odkazy na četbu v angličtině. Vyberte si jednu z nabídky, na stránkách:    Youtube → . (vyberte tak, 

abyste si četbu užili) Knihu si poslechněte/přečtěte a vyplňte pracovní list, česky nebo anglicky  a pošlete 

prosím na stránky googl cl ( do němčiny) do 2.5. Děkuji

https://www.youtube.com/watch?v=GZkqeOU0oQ8&list=PLftr-jD_vEA_6N7uXTp4lCxv0pAu1GC0x

https://www.youtube.com/watch?v=RyBVRTm6p4k&list=PLftr-jD_vEA_6N7uXTp4lCxv0pAu1GC0x&index=8

https://www.youtube.com/watch?v=8MNYlqWaqY4&list=PLftr-jD_vEA_6N7uXTp4lCxv0pAu1GC0x&index=9

Maincharacters: (hlavní 
postavy, něco o nich)

Favouritecharacter: 
(why)

Negative character : 
(záporák)

Where: (místo děje)

Favourite part / sentence: 
(oblíbená část/ věta)

What I 
likeaboutthebook and 
why:

What do youwant to 
saythecharacter/ 
author? (co bys řekl/a
postavě/ autorovi)

Draw a pictureaboutthebook.

About my bookTitul:______________________________      

Author:____________________________        (můžeš obtížná políčka vyplnit česky)

https://www.youtube.com/watch?v=GZkqeOU0oQ8&list=PLftr-jD_vEA_6N7uXTp4lCxv0pAu1GC0x
https://www.youtube.com/watch?v=8MNYlqWaqY4&list=PLftr-jD_vEA_6N7uXTp4lCxv0pAu1GC0x&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=RyBVRTm6p4k&list=PLftr-jD_vEA_6N7uXTp4lCxv0pAu1GC0x&index=8


FYZIKA – 7.TŘÍDA

Téma : Archimédův zákon

Učebnice str. 73 – 75

Učební materiál a úkoly najdete v GoogleClassroom, heslo kurzu je ncmzyrt 

PŘÍRODOPIS – 7.TŘÍDA

Téma : Výtrusné rostliny – přesličky, plavuňe a kapradiny

Učebnice (2. díl) str. 9 – 10

Další učební materiál a úkoly najdete v GoogleClassroom, heslo kurzu je nzpj5qx 
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