
Distanční výuka. 
Toto učivo je určeno žákům, kteří nedochází do školy. Ostatní žáci dostanou práci ve škole. 

Nadále budou pokračovat online hodiny ( pozor rozvrh bude jiný, než byl doposud – sledujte google 

classroom jednotlivých předmětů, nebo kontaktujte dané učitele). 

Pro žáky, kteří do školy nechodí platí stále stejná pravidla. Žáci, u kterých nebudeme mít dostatečné 
podklady ke klasifikaci, budou mít klasifikaci za druhé pololetí prodlouženou a nebude jim vydáno 
vysvědčení. 

Německý jazyk 7.A. 
Procvičování slovní zásoby, opakování modálních-způsobových sloves ( stavba věty), opakování času.  
Dokončit všechna cvičení v pracovním sešitě do konce 6. Lekce včetně opakování, které následuje po 
6. lekci. Vypracovat on line cvičení ( 5 cvičení bude stačit) na stránkách  

https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-

26661/a11/#/content/2c9f850d6a6878d5016a87aaabd001b6 

Dějepis 7. A, B 

classroom: xgzpdq5 

e-mail: borusikova@zszbuch.cz 

Kontrola 

Samostatná práce-Mimoevropské civilizace – termín byl 5.6., někteří žáci neodevzdali, prosím o 
nápravu 

 

Nové učivo 

Počátky novověku + reformace 

Pracovní list, učebnice + doplňující učební materiály (jsou také k dispozici v GC.) 

www.youtube.com 1517 Den, kdy Martin Luther zveřejnil svých 95 tezí 

www.youtube.com Simpsonovi 2017 Toulky historií s Marge 25 (Jindřich VIII.) 

www.youtube.com 1572 Bartolomějská noc 

www.youtube.com El Escorial (Španělsko) 

www.youtube.com Moskva – Chrám Vasilije Blaženého (Rusko) 
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Fyzika, Přírodopis  
 

Milí žáci, 
od 8. 6. budou online hodiny probíhat vždy v pondělí a budou určeny především žákům, kteří 
nepřijdou do školy. Pro takové žáky budou určeny i další úkoly a otázky v tomto kurzu. 
Žákům, docházejícím do školy, nebudou tyto úkoly a otázky hodnoceny. Prosím žáky, kteří 
se nechystají do školy, aby se do 19 hodin neděle 7.6. vyjádřili k době, kdy by pro ně online 
hodina byla nejpřijatelnější. 

Angličtina 7 

Učebnice s.68 - 75- vybraná cvičení pošlete dle úkolů na google classroom. 

Pracovní sešit 54 – 63 – vybraná cvičení pošlete dle úkolů na google classroom. 

Projekt – My favourite film – Vyberte si svůj oblíbený film a zpracujte následující zadání: 

o Odpovědi na otázky z učebnice s79 /1 

o  

o Hlavní hrdina – popis osoby cca 10 vět 
o Popis děje – Ve zkratce popis děj filmu 15 vět 
o Čerpat můžete z různých zdrojů – internet, knížky, časopisy 

o Zpracování je zcela na Vás, můžete udělat plakát ( tisknout fotky/malovat),psát 
informace na papír a obrázky dokreslit, můžete udělat powerpoint prezentaci, 
vytvořit dokument ve Wordu nebo můžete natočit video – každý co mu vyhovuje a 
také podle Vašich technických možností.  
 

Další úkoly budou zadány dle situace přes aplikaci Google Classroom ( Učebna).  

Online konzultace budou probíhat dle potřeby a předchozí domluvy ve středu od 11:00 

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

Dálková výuka pokračuje na Google classroom, kód kurzu: mwtr6md (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 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 úterý 16. 6. 2020. Žáci, u 
kterých nebudu mít dostatečné podklady ke klasifikaci, budou mít klasifikaci za druhé pololetí 
prodlouženou a nebude jim vydáno vysvědčení. 
 

O dalším programu vás budu informovat pomocí učebny. 

  

mailto:martinkova@zszbuch.cz


Matematika 

Přímá a nepřímá úměra 

- souhrnné opakování – PL – odevzdat do 15. 6. do clsr nebo na email 

Zeměpis 

Regionalizace Asie 

- prezentace v clsr – vytvořit poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Přímá úměra 

Příklad 1 

Stroj na výrobu balicího papíru vyráběl každou minutu pás papíru 25m dlouhý. Jak dlouhý pás papíru 
vyrobí stroj za 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minut? 

Vyjádři, co na čem závisí: ………………………………………………………………………………………. 

Sestav tabulku, ze které vyčteš, kolik metrů papíru je vyrobeno. 

 

           

           

 

Za 5 minut se vyrobí …………….. papíru.  Za 10 minut se vyrobí ……………….. papíru. 

 

Kolikrát se zvětšil počet minut? ……………… 

Kolikrát se zvětšila délka papíru? ……………. 

 

Za 6 minut se vyrobí ……………... papíru.  Za 2 minuty se vyrobí ……………….. papíru. 

 

Kolikrát se zmenšil počet minut? ……………… 

Kolikrát se zmenšila délka papíru? ……………. 

 

Za 1 minutu se vyrobí …………... papíru.  Za 7 minut se vyrobí ….…………….. papíru. 

 

Kolikrát se zvětšil počet minut? ……………… 

Kolikrát se zvětšila délka papíru? ……………. 

 

Kolikrát se zvětšil počet minut(…..), tolikrát se ……………………… délka papíru(…..). 

Kolikrát se zmenšil počet minut(…..), tolikrát se ……………………… délka papíru(…..). 



 

********************************************************************************** 

Příklad 2 

Jedna sušenka FIDORKA stojí 7Kč. Kolik korun bude stát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sušenek? 

 

Vyjádři, co na čem závisí: ………………………………………………………………………………………. 

Sestav tabulku, ze které dobře vyčteš cenu sušenek. 

 

           

           

 

Jiřina zaplatila za 3 sušenky ……….. Kč.  Libor zaplatil za 9 sušenek ……….... Kč. 

 

Jiřina si koupila …………………………… a zaplatila ………..……………………… než Libor. 

 

Jiřina zaplatila za 8 sušenek ……….. Kč.  Libor zaplatil za 4 sušenky ……….... Kč. 

 

Jiřina si koupila …………………………… a zaplatila ………..……………………… než Libor. 

 

Jiřina zaplatila za 2 sušenky ……….. Kč.  Libor zaplatil za 10 sušenek ……….... Kč. 

 

Jiřina si koupila …………………………… a zaplatila ………..……………………… než Libor. 

 

Kolikrát se zvětšil počet sušenek (…..), tolikrát se ……………………… cena sušenek(…..). 

Kolikrát se zmenšil počet sušenek (…..), tolikrát se ……………………… cena sušenek(…..). 

  



Cvičení – pojem přímá úměra 

 

1. Kilogram jablek byl za 21 Kč. Za kolik korun byly 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 5, 11, 2 kg jablek?  

a) Co na čem závisí? 

b) Sestav tabulku 

 

           

           

 

2. Rozhodni, zda je závislost y na x popsaná tabulkou přímá úměrnost: 
x 4 8 12 

y 12 24 36 

 

   

 

x 1 2 3 

y 4 5 6 

 

   

 

x 2 4 6 

y 1 2 3 

 

   

 

x 1 2 32 

y 2 4 16 

 

   

  

 

 



 

 

 

3. Urči, ve kterých příkladech jde o přímou úměru: 
a) počet jablek na stromě a velikost stromu 

b) velikost železné součástky a její hmotnost 
c) objem vody v litrech a její hmotnost 
d) rozloha země a počet obyvatel 
e) počet sazenic na záhoně a vzdálenost mezi nimi 
f) hloubka rybníka a jeho výměra 

g) délka trasy ujeté v určitém čase a rychlost auta 

h) velikost auta a jeho rychlost 

 

4. Doplň tabulky tak, aby závislost y na x byla přímá úměra: 
 

x 5 10  25  

y 25  5  45 

 

x 4 6  1 36 

y  3 1   

x   2

0 

4

8 

 

y 1 9 1

0 

 10

01 

  

 

 

x  1 9 18 80 

y 4,5  0,9   

 

 

  



5. 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 

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

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

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

 

6. Moderní váha v prodejně uzenin ukazuje současně hmotnost i cenu zboží.  
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 

Kolik stojí 1kg uzeniny? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úměra 

 

1) Proměnná y je přímo úměrná proměnné x. Urči koeficient přímé úměrnosti, napiš její rovnici 
 a tabulku doplň. 

 

x   17 0,5 2,03 
 

 1,01  
 

y 12 30 51    
 

 0,36  

 

 

2) Rozhodni, mezi kterými veličinami platí vztah přímé úměrnosti 

a) doba, po kterou svítí žárovka, a cena za spotřebovanou elektrickou energii 

b) stáří člověka a jeho hmotnost 

c) doba potřebná k zorání pole a počet traktorů se stejnými pluhy 

d) počet dětí narozených v naší republice za měsíc v jednom roce a z toho počet dívek 

e) množství mořské vody a hmotnost soli z ní získané 

f) počet přečtených stránek a doba potřebná k přečtení knihy 

 

 

3) Rozhodni, která ze závislostí v tabulkách může představovat přímou úměru. Na základě svého 
rozhodnutí napiš příslušnou rovnici a tabulku doplň. 

 

 

x 4 12   6,6 

y  6 1,1 2,03 3,3 

 

x 2   0,5 1,9 

y 8 1,6 0,02 2  



x 4 1,2 0,8  0,16 

y   3 0,2 5,3 0,4 

 

x  10  0,15 1,1 

y 0,5  2 0,9 0,03  

 

x   0,7 0,09 1,3 

y 2,4 0,48 4,2 0,54  

 

x 4   2 0,8   7  

y   14  0,49 0,14 

 

4) Za 9 vlakových jízdenek bylo zaplaceno 288 Kč. Zapiš do tabulky cenu 40, 2, 5, 9, 6, 11, 8 a 25 
jízdenek. Vztah mezi počtem jízdenek a jejich cenou vyjádři rovnicí. 

 

5) Za svačinu pro 30 žáků bylo zaplaceno 450 Kč. Zapiš do tabulky cenu pro 20, 5, 28, 11, 9, 42, 6 a 53 

žáků. Vztah mezi počtem žáků a cenou svačiny vyjádři rovnicí. 

 

6) Obvody rovnostranných trojúhelníků se rovnají 6cm, 10,2 dm, 16 m, 36,09 m a 416,1 m. Zapiš do 
tabulky jejich délky stran. Závislost mezi obvodem rovnostranného trojúhelníku a délkou strany 
vyjádři rovnicí. 

 

7) Maminka koupila 12 citrónů. Každý den se spotřebovalo jeden a půl citrónu. Zapiš do tabulky stav 
zásoby citrónů na konci jednotlivých dnů jejich postupné konzumace. Po kolika dnech bude zásoba 
vyčerpána? 

 

8) Napiš rovnici přímé úměry, jestliže pro: 

a) x = 16 je y = 48    b) x = 6 je y = 2   c) x = 0,3 je y = 300 

 

d) x = 0,24 je y = 0,6    e) x = 0,1 je y = 1  f) x = 12 je y = 2  



NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST 

Příklad 1 

Je nutné vyrobit 480 součástek. Jeden dělník by všechny součástky vyrobil za 24 hodin. Za kolik hodin 
by všechny součástky vyrobili/vyrobilo 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 dělníci/dělníků? 

Vyjádři, co na čem závisí: ………………………………………………………………………………………. 

Sestav tabulku: 

         

         

 

Dva dělníci vyrobí součástky za  ….. hod.  Šest dělníků vyrobí součástky za ….. hod.. 

Počet se dělníků se ………………………………………………… 

Počet hodin na výrobu se ………………………………………….. 

 

Dvanáct dělníků vyrobí součástky za ….. hod. Tři dělníci vyrobí součástky za …. hod. 

Počet se dělníků se ………………………………………………… 

Počet hodin na výrobu se ………………………………………….. 

 

Čtyři dělníci vyrobí součástky za ….. hod.      Dvacet čtyři dělníci vyrobí součástky za ….. hod. 

Počet se dělníků se ………………………………………………… 

Počet hodin na výrobu se ………………………………………….. 

 

Kolikrát se zvětšil počet dělníků (…..), tolikrát se ……………………… doba výroby (…..). 

Kolikrát se zmenšil počet dělníků (…..), tolikrát se ……………………… doba výroby (…..). 

 

******************************************************************************** 

 

 



Příklad 2 

Vzdálenost mezi dvěma městy je 120 km. Za jak dlouho urazí tuto vzdálenost vozidlo při rychlosti 20 
km/h, 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h, 80 km/h, 120 km/h? 

Vyjádři, co na čem závisí: .……………………………………………………………………………………. 

Sestav tabulku: 

         

         

 

Při rychlosti 60 km/h jelo auto ….. hod.  Při rychlosti 20 km/h jelo auto ….. hod. 

Rychlost auta se ………………………………………………… 

Jízdní doba se …………………………………………………... 

 

Při rychlosti 40 km/h jelo auto ….. hod.  Při rychlosti 80 km/h jelo auto ….. hod. 

Rychlost auta se ………………………………………………… 

Jízdní doba se …………………………………………………... 

 

Při rychlosti 120 km/h jelo auto ….. hod.  Při rychlosti 30 km/h jelo auto ….. hod. 

Rychlost auta se ………………………………………………… 

Jízdní doba se …………………………………………………... 

 

 

Kolikrát se zvětšila rychlost auta (…..), tolikrát se ……………………… jízdní doba (…..). 

Kolikrát se zmenšila rychlost auta (…..), tolikrát se ……………………… jízdní doba (…..). 

 

 
 


