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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). Znovu žádám ty, 

co se ještě nepřihlásili, aby tak neprodleně učinili!!!! 

 

On-line hodina je vždy ve středu od 10:00 do 11:00, Ti, kteří se z jakéhokoliv důvodu práce 
v classroomu nezúčastní, si vyzvednou pracovní listy ve škole v určenou hodinu (viz web školy) a 

vypracované je do školy opět přinesou, a to nejpozději v pondělí 18. 5. 2020. A další týden opět 
stejný postup (práce s textem – Homérova Odysseia, Bible, Rámájana + podmět a přísudek..atd.) 

 

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

kontrolujte. 

 

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. 
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MATEMATIKA – 7.TŘÍDA 

Přímá úměra 

- opakování – vypracovat zadaný PL (přiložený dále) a do konce května odevzdat emailem 
nebo do clsr 

Nepřímá úměra 

- nová látka - > poznámky do poznámkového sešitu 

o učebnice strana 56 – 58; 65 

- příklady a cvičení z učebnice do školního sešitu (odevzdat emailem, nebo do clsr) 
- vypracovat zadaný PL (přiložený dále) a do konce května odevzdat emailem nebo do clsr 

Trojčlenka 

- nová látka -> poznámky do poznámkového sešitu 

o učebnice strana 61 – 62 

- příklady a cvičení z učebnice do školního sešitu (odevzdat emailem, nebo do clsr) 
- PL – trojčlenka, slovní úlohy (v rámci clsr proběhne zkoušení) 
- PL – slovní úlohy na trojčlenku (v rámci clsr proběhne zkoušení) 

 

PÚ, NÚ, trojčlenka 

- pracovní list – samostatně vypracovat a odevzdat emailem, nebo do clsr 

 

ZEMĚPIS – 7.TŘÍDA 

Slepá mapa 

- zadané pojmy zakreslit do slepé mapy 

Souhrnná opakování – Asie 

- dokončit PL zadané v minulém období  

 

 

 

 

 

 

 

 



Přímá úměra – práce s grafem 

A-1. Sestrojte grafy PÚ dané rovnicemi (nejprve vyplňte tabulku) 

a) y1 = x   

 

 

b) y2 = 2x 

 

 

c) y3 = x/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A-2. Sestrojte grafy PÚ dané rovnicemi 

a) y1 = 1/3 x 

 

 

b) y2 = 0,5x  

 

 

c) y3 = 3x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak hodnota koeficientu ovlivňuje průběh grafu? 

 

 



B-3. Doplňte tabulky přímé úměrnosti y = k * x      a vypočítejte hodnotu 
koeficientu k. 

a) k = …………………………… 

x 1    3 7 9 15 
y    45  
 

b) k = ………………………….. 

x 0,2 1,5 2 3,8 10 
y  3,0    
 

c) k = ………………………… 

x 100 200 400 600 800 
y     80 
 

C-4. Vymysli slovní úlohu k následujícímu grafu PÚ. Zapiš předpis dané 
PÚ a vyplň tabulku. 

 



Nepřímá úměra – práce s grafem 

A-1. Sestrojte grafy a vytvořte tabulky NÚ. Pozor na vhodnou volbu 
měřítka. a); b); c) sestrojte do jednoho grafu. d) a e) zvlášť. 

a) y1 = 1/x 

 

b) y2 = 5/x 

 

c) y3 = 2/x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d) y4 = 10/x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) y5 = 0,5/x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B-2. Doplňte tabulky nepřímé úměrnosti y = k/x a vypočítejte koeficient 
k. 

a) k = …………………… 

x 1 2 3 4 5 
y    2  
 

b) k = ……………………. 

x 0,2 0,5 3 5 10 
y 50     
 

c) k = ……………………. 

x 10 20 30 40 50 
y     2 
 

C-3. Doplňte tabulku a sestrojte graf NÚ. Jak ovlivnila hodnota 
koeficientu k graf dané NÚ? 

y = -12/x 

 

 

 

 

 

 

 



Trojčlenka, slovní úlohy 

A-1. Huť denně vyprodukuje 384 tun litiny. Kolik se při tavení za den 
spálí koksu, jestliže se na 16 tun litiny spotřebuje 15 tun koksu? 

 

A-2. Žák měřil vzdálenost 30 kroků a naměřil 20 metrů. Jak dlouhé je 
hřiště, jestliže je přešel 128 stejně dlouhými kroky? 

 

A-3. Dva dělníci provedou montáž konstrukce zahradního skleníku za 54 
hodin. Za kolik hodin provede montáž 9 dělníků? 

 

A-4. Vytěžené dřevo se sváží z lesa na pilu. Řidič cestu vykoná denně 
čtyřikrát a práce mu trvá 8 dní. Kolikrát by musel jet denně, aby byl 
s prací hotov o 2 dny dříve? 

 

A-5. Ze 3 kg čerstvých hub je 0,45 kg sušených. Kolik je potřeba nasbírat 
čerstvých hub, aby z nich byl jeden kg sušených? 

 

A-6. Jedna tuna mořské vody obsahuje 25 kg soli. Kolik tun mořské vody 
je třeba odpařit, aby se získala 1 tuna soli? 

 

A-7. Alej byla vysázena ze 490 stromů vzdálených 6 metrů. Kolik stromů 
by se vysázelo, kdyby vzdálenost byla 7,5 m? 

 

A-8. Z 200 zasetých semen 8 nevyklíčilo. Kolik semen pravděpodobně 
nevyklíčí z 900 zasetých semen? 



A-9. Automat vyrobí za 1 hodinu 2520 součástek. Kolik jich vyrobí za 33 
minut? 

 

A-10. Vzduch urazí vzdálenost 1 km asi za 3 s. Jak daleko je bouřka, 
jestliže mezi zábleskem a hromem je časový interval 8 s? 

 

A-11. Pšeničný lán sklidí 7 kombajnů za 5 dní při plném nasazení. 
Předpověď počasí vyžadovala dokončit sklizeň za 4 dny. Kolik kombajnů 
bylo potřeba nasadit? 

 

A-12. Pět pump přečerpá za 3 hodiny 1800 hl vody. Za jak dlouho 
přečerpají stejné množství 4 pumpy? 

 

A-13. Čtyřčlenná rodina spotřebuje za rok průměrně 220 kg brambor. 
Postačí 1,5 q pro tříčlennou rodinu? 

 

C-14. Vymalování školy měla čtyřčlenná parta naplánováno na 10 dnů. 
Po dvou dnech jeden onemocněl. Za kolik dní byla škola vymalována, 
jestliže pracovali se stejným úsilím? 

 

C-15. Z nádrže vyteče 100 hl vody třemi rourami za 8 hodin. Kolik 

hektolitrů vody vyteče čtyřmi rourami za 10 hodin? 

 

C-16. 1,5 slepice snese za 1,5 dne 1,5 vejce. Kolik vajec snese 6 slepic za 

týden? 

 



Trojčlenka – PÚ + NÚ 

1. Tři draci spálí celou vesnici za 10 hodin. Za kolik hodin by spálilo vesnici pět 
draků? 

2. Princezna Anna stavěla řadu z dominových kostek, takovou tu, do které stačí na 
konci drbnout a všechny kostky postupně spadnou. Už měla postavených 162 
kostek, když tu neopatrně zavadila o poslední kostku a celý had za 6 sekund 
spadl. Kolik kostek bude muset Anna postavit, pokud chce, aby její řada padala 
10 sekund? 

3. Čarodějka má 5 kouzelných hůlek. Hůlky samovolně kouzlí. Z jejich kouzel 
vznikají samé shnilé dýně. V sobotu vykouzlily hůlky 30 dýní. Dýně smrděly, což 
rozčílilo vílu, která bydlí na sousedním palouku. Víla přišla a dvě hůlky zlomila. 
Kolik dýní vykouzlily zbylé hůlky v neděli? 

4. Aby si Gargamel získal přízeň Mimoňů, pozval je na palačinkovou hostinu. Počítal, 
že hostů přijde 18 a každý tak bude mít 8 palačinek. Mimoňů ale přišlo hned 48. 
Kolik vyšlo na každého Mimoně palačinek? 

5. Tobogán v aquaparku má kapacitu 8 lidí za minutu. Tvoří se tu však dlouhé fronty 
a tak se vedení rozhodlo přistavět ještě dva tobogány se stejnou kapacitou. Kolik 
lidí za minutu se nyní může svézt na tobogánu? 

6. Pan Ždímal napouští na zahradě bazén jednou hadicí. Z loňska ví, že mu to bude 
trvat 6 hodin. Jeho soused, pan Stříhal, navrhl panu Ždímalovi, že mu půjčí dvě 
další stejné napouštěcí hadice výměnou za půjčení sekačky. Pan Ždímal 
souhlasil, protože takto bazén napustí o mnoho rychleji. Kolik hodin se bude 
bazén napouštět? 

7. Král požaduje dodávku stříbra. Osm trpaslíků by stříbro zvládlo vykutat 15 dní. 
Kolik trpaslíků musí kutat, aby stříbro bylo dodáno ještě o 3 dny dříve? 

8. Pouťový principál Fouňa nechal vyrobit řetízkový kolotoč s 24 sedačkami v 
pravidelném rozestupu 120 centimetrů. Při zkoušce ale zjistil, že sedačky do sebe 
naráží, protože jsou příliš blízko u sebe. Rozhodl tedy, že rozestup mezi 
sedačkami bude 144 centimetrů. Kolik sedaček se Fouňovi při novém rozestupu 
vejde na kolotoč? 

9. Mezinárodní express z Žiliny do Berlína má kapacitu 828 míst v devíti stejných 
vagonech. Kolik vagonů by musel tento express mít, aby mu vzrostla kapacita na 
1104 míst? 

10. Pokud se postaví 63 Mimoňů na sebe, může ten, který stojí nejvýše, špehovat 
pana Vopršálka v 9. patře. Kolik Mimoňů by se muselo na sebe postavit, pokud by 
chtěli špehovat i padoucha Gargamela ve 13. patře? 

11. Pepíno si za osm hodin sbírání jahod na brigádě vydělal 680 korun. Kolik hodin 
ještě bude muset sbírat jahody, aby si vydělal dalších 8755 korun a měl tak na 
nové horské kolo? 

12. Tom Sawyer ukecal 6 kluků, aby místo něj natřeli plot. Trvalo jim to 5 hodin. Tom 
potřebuje natřít ještě jeden stejný plot. Tentokrát se mu podařilo ukecat na 
natírání 10 kluků. Tom jde zatím hrát kuličky s HuckleberryFinnem a potřebuje 
vědět, kdy se má vrátit. Kolik hodin bude trvat natírání druhého plotu? 

13. Pod vedením Ferdy stavěli mravenci nové mraveniště. Nosili, skládali, stavěli, 
vrtali, kopali a za tři týdny měli hotových úctyhodných 27 metrů podzemních 
chodbiček. Kolik metrů chodbiček budou mít celkově hotových za další týden, 
pokud budou pokračovat stejným tempem? 

 



Souhrnné opakování – přímá a nepřímá úměra, trojčlenka 

1. Do soustavy souřadnic zakresli: 

a) Obrazec s vrcholy A [-2, 3], B [1, 2], C [4, -1], D [-1, -1] 

b) Kružnici l , l (L, r = 2 cm), L [-1, -2] 

c) Co nejpřesněji urči souřadnice obou průsečíků 

a vyznač je. 
X [     ,     ],     Y [     ,     ] 

 

 

 

 

2. Urči, zda se jedná o PÚ nebo NÚ. 

Spotřeba benzínu a doba jízdy. 
Počet dělníků a doba vykonání práce. 

Rychlost letadla a doba letu mezi dvěma městy. 
Délka strany čtverce a jeho obsah. 
 

Vymyslivlastnípříkladna PÚ a NÚ 

 

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

 

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

 

3. Napišobecnýpředpispředpispříméúměry.  

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

Vypočítejkoeficient k prime úměry a doplňtabulku.. 
 

x 3 5 7 10 13 16 20 24 

y   31,5      

 

Napišobecnýpředpisnepříméúměry. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

 



4. Do soustavysouřadnicsestrojgrafnásledujícípříméúměry. 

 

y = -       x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Do soustavysouřadnicsestrojgrafnásledujícínepříméúměry. 

 

y = 6 / x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x      

y      

x           

y           

3 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezapomeň, co obsahujesprávnéřešeníslovníúlohy: ZÁPIS, ŘEŠENÍ, SLOVNÍ 

ODPOVĚĎ.  

6. Žáci 7. třídyjedounaškolnívýlet. Autobus ujede 5 km za 8 minut. 

Kolikkilometrůujedezatřičtvrtěhodiny? 

 

 

 

 

 

 

7. Čtyřimalířivymalujíškoluza 20 dní. Kolikmalířů je zapotřebí, aby 

bylaprácedokončenaza 15 dnů? 

 



Slepá mapa Asie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



DĚJEPIS – 7.TŘÍDA 

Dějepis 7. B 

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 

PL Renesance – ti, kteří se nezúčastnili online hodin, si mohou PL zkontrolovat na classroomu, na 
vyžádání je mohu poslat i e-mailem. 

PL Renesance v českých zemích – součástí byla samostatná práce (Pojmenuj významné renesanční 
památky v ČR) – termín odevzdání byl 17.5., zkontrolujte si, zda máte splněno, případně splňte co 
nejdříve.  
 

Nové učivo 

Humanismus - PL, téma bude probráno online 18.5. (k tématu patří samostatná práce, termín 
odevzdání je 24.5.) 

+ www.youtube.comJohannes Gutenberg and the Printing Press(video je sice v Aj, ale nenechte se 

odradit – velice názorně je v něm představen knihtisk) 
 

Zámořské objevy – PL, téma bude probráno online 25.5. 

+ www.slavne-dny.cz 1492 Den, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku 

 

Doplňující učební materiály i zadání samostatné práce jsou zároveň k dispozici v classroomu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/nij-oziv-gai
mailto:borusikova@zszbuch.cz
http://www.youtube.com/
http://www.slavne-dny.cz/


ANGLICKÝ JAZYK – 7.TŘÍDA 

Opakování minulého času a nepravidelných  sloves (piš do sešitu/ kopie a pošli 30.5.) 
 

1) Write what Jane did yesterday. Use these verbs: wake up, get up, have a shower, get dressed, have 

breakfast, be, be, bring, be, be, go, go, see, be, happen, think, wait, go, come, be, ask, begin, answer 

(slovesa jsou v pořadí, v jakém je doplníš – jen je uprav do minulého času – pozor většina je 
nepravidelných, neopisuj celé věty) 

1. Yesterday, Jane ____________ early.    

2.  At quarter past six Jane ______________and________________ .       

3.  Then she ________________.  

4.  Jane ________________at twenty to seven. 

5.  Bread and butter _____________fresh and tea __________nice. 

6.  Her mum _____________them from the shops yesterday. 

7. Jane ___________ in the kitchen alone.  

8. The house    ______________ quiet. 

9. “My mum ____________to work”. Jane thought. 

10.  Then Jane _____________ to school.  

11.  Jane ______________ nobody on her way to the bus stop. 

12.  Nobody _______________at the bus stop.  

13.  What ______________? She_____________. 

14.  She _____________ for the bus to school. 

15.  Why didn’t it ________________on time?  

16.  In an hour her friends _____________. 

17.  Where __________ you so long? She___________. 

18.  Winter time _____________.They _____________.  

19.  They all were laughing. 

 

2) Make the questions. Fill in missing words. (doplň chybějící výrazy tak, abys utvořil/ a otázku) - DID 

1. Tom got up at quarter past six yesterday. When ______he get up? 

2. He went to school by bus. How did he _______to school? 

3. Lessons started at 25 past 7. When did lessons ____________? 

4. Tom’s favourite lesson began at 20 past 8. What time _______his favourite lesson ___________? 

5. His English teacher wrote instructions on the blackboard. What _______she write on the 

blackboard? 

6. Then Tom and his schoolmates read a nice story. What ________they ___________? 

7. Lessons finished at 5 to 12. What time ________lessons___________? 

8. Tom had his lunch at the school canteen. Where ______he __________his lunch? 

9. After lunch he met friends in the free activities club. Where _______he _________friends? 

10. In the afternoon Tom rode a bike. When ______ he __________ a bike? 

11. He did his homework at 4pm. What did he ______at 4pm. 

12. He made five mistakes in his homework. How many mistakes ________he__________? 

13. Mum checked his homework in the evening. What ______ his mum __________ in the evening? 

14. Tom watched TV at 6pm. What time ______he ___________TV? 

15. He went to bed at 9 o’clock. When _______he____________ to bed? 



 

3) Make these sentences negative(převeď věty do záporu – piš jen slovesa) 
 

1. Tom got up at quarter past six yesterday.____________didn´t get _______  

2. He went to school by bus. __________________________________ 

3. Lessons started at 25 past 7.__________________________________ 

4. Tom’s favourite lesson began at 20 past 8.___________________________________ 

5. His English teacher wrote instructions on the 

blackboard.______________________________________ 

6. Then Tom and his schoolmates read a nice 

story._______________________________________ 

7. Lessons finished at 5 to 12._______________________________________ 

8. Tom had his lunch at the school canteen. _______________________________________ 

9. After lunch he met friends in the free activities 

club.__________________________________________ 

10.  In the afternoon Tom rode a bike.___________________________ 

11.  He did his homework at 4pm.________________________ 

12.  He made five mistakes in his homework.__________________________________ 

13.  Mum checked his homework in the evening.___________________________________ 

14.  Tom watched TV at 6pm.____________________ 

15.  He went to bed at 9 o’clock pm.  _____________________________________ 

 

4) Make questions from these words (utvoř otázku v minulém čase z těchto slov): 
1. Tom / where / football / play? 

____________________________________________________________ 

2. Why / cry / the baby? 

___________________________________________________________________ 

3. Your parents / home / travel / how? 

_______________________________________________________ 

4. He / who / speak / with? 

________________________________________________________________ 

5. Write / you / what / yesterday? 

___________________________________________________________ 

6. Justin / Mark / the forest / sleep / and / in? 

__________________________________________________ 

7. The dog / in the park / eat / what? 

_________________________________________________________ 

8. You / this / wake / when / morning / up? 

___________________________________________________ 

9. Buy / your / a new dress / mum ? 

__________________________________________________________ 

10. They / before / see / film / the/ lunch? 

_____________________________________________________ 

 

 



NĚMECKÝ JAZYK – 7.TŘÍDA 

Opakování záporu do 30.5. na clsr. 
 
 

 
 

Zápor kein, nicht 
 
 
Zopakuj si: 
 
Zápor NICHT se používá k negaci věty, popř. větného členu. Klade se na konec věty (ke konci 
věty) nebo před popíraný větný člen. 
 

 
1. Převeď věty kladné na záporné: 
Petra arbeitet. Rolf wohnt in Wien. Filip siehtgernfern. Maria siehtfern. Ichgehe in dieSchule. 

Heuteist es schön. Das Handy istteuer. 

 

2. Odpověz záporně: 
Schläfstdugern? KommenSieaus der Schweiz?  Siehstdudas Auto? IsterzuHause? 

SchreibtihroftTests? Fährt der Zug ab? Gehenwirheuteins Kino? 

 
Zopakuj si: 
 
Zápor KEIN se používá k negaci podstatného jména (místo členu neurčitého nebo nulového). 
Skloňuje se v singuláru jako člen neurčitý, v plurálu jako člen určitý. 
 

 
3. Převeď věty kladné na záporné: 
Er hatein Auto. WirkaufeneinHaus. SiesuchenArbeit. Lisa schreibtHausaufgaben. 

MeineOmabringteinenKuchen.  Max hateinePrüfung. 

 

4. Odpověz záporně: 
SuchstdueinenHund? KauftihreineWohnung? BestellstdueinenKaffee? IsstduFische? Hat 

Peter Zeit? HabenSieeinenTerminfrei? Nina schreibteineKarte. 

 

5. Odpověz záporně s pomocí nápovědy: 
Istdasein Kuli? Nein, dasist __________, dasisteinBleistift.  

SinddasSchlüssel? (r Anhänger) 

IstdaseineLampe? (r Stuhl) 

Sinddas Hefte? (e Bücher) 

 

 

 



6. Neguj označené výrazy: 
Wirfahren nach Deutschland. Er fährtoft nach Österreich. Monika malt einBild. Werner 

spieltgernEishockey. Nina stehtfrühauf. Peter hateinenBruder. 

MeineMuttitrinktzumFrühstückTee. Simone kauftSchuhe. Die Tascheliegtauf dem Tisch. 

 

POZOR! V německé větě je možný jen jeden zápor! 
Nemám žádné přátele. IchhabekeineFreunde. 

Nicneřeknu. Ichsagenichts. 

 

 
 
7. Přelož: 
Nehraji ráda tenis.  

Sešit neleží pod stolem.  
Dnes nemáme čas.  
Nemluví španělsky.  
Dnes nemáme domácí úkol.  

To nejsou skříně, jsou to regály.  
Ona nikdy nesnídá.  

Ten pokoj nemá žádná okna.  
Neplatíme dohromady.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FYZIKA – 7.TŘÍDA 

Téma : Atmosférický tlak 

Učebnie str. 79 - 84 

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

 

 

PŘÍRODOPIS – 7.TŘÍDA  

Téma : Stavba těla krytosemenných rostlin 

Učebnice (2. díl) str. 21 - 26 

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

 
 

 


