
PLÁN UČIVA PRO TŘÍDU 7.B



ČESKÝ JAZYK – 7.TŘÍDA
- možnost konzultace na e-mailu: martinkova@zszbuch.cz

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

On-line hodina je vždy ve středu od 10:00 do 11:00, Ti, kteří se z jakéhokoliv důvodu práce 

v classroomunezúčastní, si vyzvednou pracovní listy ve škole v určenou hodinu (viz web školy)             

a vypracované je do školy opět přinesou, a to nejpozději v pondělí 8. 6. 2020.A další týden opět 
stejný postup (práce s textem – Legendy o svaté Ludmile, Kosmova kronika + přívlastek, příslovečné 

určení..atd.)

O dalším programu vás budu informovat pomocí učebny.

Dále připomínám termín odevzdání druhého referátu o knize (termín jsem posunula do 8. 6. 2020) 

a vypravování na téma – Můj život v karanténě (termín byl do 8. 5. 2020, kdo to nestihl, pošle mi to 

nejpozději do konce května!!!) Obojí zašlete na můj e-mail, nejlépe psané na počítači, některé 

nafocené práce nemohu přečíst, děkuji.



MATEMATIKA – 7.TŘÍDA
Přímá a nepřímá úměra – procvičování

- vyplnit PL (kdo je má vyplněné již z clsr, nemusí samozřejmě dělat znovu)

+ dokončit a uspořádat všechny PL a zadané úkoly z matematiky

Zeměpis
- dokončit a uspořádat všechny PL a zadané úkoly ze zeměpisu

ZEMĚPIS – 7.TŘÍDA
- dokončit a uspořádat všechny PL a zadané úkoly ze zeměpisu



Přímá úměra – procvičování

1. Doplň tabulku tak, aby závislost y na x byla přímá úměra:

2. Doplň tabulku tak, aby závislost y na x byla přímá úměra:

3. Doplň tabulku tak, aby závislost y na x byla přímá úměra:

4. Z daných námětů sestav příklady přímé úměry: 

a) počet dělníků, počet výrobků, čas na jeden výrobek, počet pracovních 

hodin, výše výdělku

b) rychlost auta, spotřeba benzínu, ujetá vzdálenost, doba jízdy, cena za 

benzín

c) velikost pole, hektarový výnos, sklizeň, počet traktorů,počet brigádníků, 
doba sklizně, osivo



d) délka žebříku, počet příček, vzdálenost příček

5.Moderní váha v prodejně uzenin ukazuje současně hmotnost i cenu 

zboží. 

Kolik stojí 1kg uzeniny?

Hmotnost v kg 0,250 0,275 0,300 0,325 0,350 0,375

Cena v Kč 35 38,50 42 45,50 49 52,50



Nepřímá úměra

1. Rozhodni, zda se jedná o nepřímou úměru:

Množství utěrek a délka jejich schnutí.

Množství kombajnů a doba sečení pole.

Zaplacená částka za jablka a jejich hmotnost.

Délka hrany krychle a její povrch.

Objem krychlí o stejné hmotnosti a hustoty materiálu, z něhož jsou 

vyrobeny.

Hmotnost krychlí o stejném objemu a hustoty materiálu, z něhož jsou 

vyrobeny.

Množství čerpadel a doba vyprazdňování studny.

Množství kopáčů a doba provedení daného výkopu.

2. Jedním čerpadlem se vyprázdní bazén za 420 minut. Doplň tabulku.

Počet čerpadel(kusů): 1 2 3 4 5 6 7 10

Doba čerpání(min.):

3. Vzdálenost dvou míst je 120 km. Doplň tabulku.

Rychlost 

auta(km/h):
120 100 90 80 60 40 30 20

Doba 



jízdy(min.)

4. Rozhodni, zda se jedná o nepřímou úměru. Zdůvodni svou odpověď.

x 1 2 3 4 5 6

y 60 30 20 15 14 10

x 0,5 1 1,5 2 2,5 3

y 18 9 6 4,5 4 3

5. Doplň tabulku tak, aby šlo o nepřímou úměru.

x 2 6 9 72

y 18 12 9 2

x 1 4 5 8 10



y 50 20 0,5

6. Sestav tabulku tří libovolných nepřímých úměr:



DĚJEPIS – 7.TŘÍDA
classroom: xgzpdq5

online hodina D: https://meet.google.com/nij-oziv-gai (vždy v pondělí od 11.30)

e-mail: borusikova@zszbuch.cz

Kdo nemá jiné možnosti, může si pro zadání přijít do školy (po-pá 8.00-9.00), a stejně tak může práci, 

u které je to výslovně uvedeno, odevzdat ve škole.

Kontrola

PLZámořské objevy – ti, kteří se nezúčastnili online hodin, si mohou PL zkontrolovat v GC, na 

vyžádání jej mohu poslat i e-mailem.

Nové učivo - Mimoevropské civilizace

PL, učebnice + doplňující materiály (jsou ke shlédnutí také v GC)

www.slavne-dny.cz 25.9. 1513 Den, kdy první Evropan spatřil Tichý oceán

 7.11. 1521 Den, kdy začal zánik říše Aztéků

www.youtube.com Road to Machu Picchu

The Story of the Taj Mahal for Kids

Pracovní list, doplňující učební materiály i zadání samostatné práce jsou zároveň k dispozici v GC.

Samostatná práce k tématu – termín odevzdání je nejpozději 5.6.



⇨ 108  Samostatná práce: Na základě popisu v učebnici napiš, který z obrázků zobrazuje mešitu v Timbuktu, 

kostel v Lalibele a Velké Zimbabwe. Zdůvodni své tvrzení.



ANGLICKÝ JAZYK – 7.TŘÍDA
Dobrý den, prosím o vyplnění pracovního listu on line ( odkaz i v učebně clsr.) a doplnění 
poslechového textu.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simpl

e/Past_Simple_-_Regular_Verbs_jv153118zr

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simpl

e/Past_Simple_Irregular_Verbs_-_Video_ga37680tv

Opakování www.umimeanglicky.cz

FYZIKA – 7.TŘÍDA
Téma : Meteorologie

Učebnie str.   86 - 88

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

PŘÍRODOPIS – 7.TŘÍDA 

Téma : Jednoděložné a dvouděložné rostliny

Učebnice (2. díl) str. 27

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


