
7.B_náplň učiva_11.5. - 15.5. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyuč
ující 

ČJ 
(4h) 

mluvnice: 

PŘÍD. JMÉNA - 

opakování 

 

ZÁJMENA 

- základní info 

- druhy  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Procvič si komplexní látku o příd. jménech - učeb. str. 16 / TEST 
č. 3 (bez ot. číslo 9) - měj hotové do VK. 
 
2) Vypracuj jazykový rozbor - učeb str. 15 - měj hotové do VK. 
 
3) Připomeň si základní info o zájmenech + z dané stránky si do 
sešitu přepiš tabulku s druhy zájmen: 
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-zajmena/ 
 
4) Procvič si druhy zájmen: 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/815 
 
5) Výpisky z učebnice: str. 17 / POZOR  
 
6) Vypracuj dané úkoly: učeb. str. 17 / cv. 2 + str. 17 / cv. 3 (pokud                 
budeme stíhat, probereme tyto úkoly na VK, pokud ne, pošli          
mailem do 14. 5., kdo se VK nezúčastní, tyto úkoly pošle povinně) 
 
Poznámka: Ve středu od 10.00 cca do 11.30 videokonference (VK). 

Zá 

literatura: 

ROMANCE  

Mailem obdržíš pracovní list s ukázkou a jednotlivými úkoly.         
Vypracovaný PL mi pošli do 20. 5. na mail. Posléze poskytnu           
řešení. Vyřešený PL si nalep do sešitu literatury. 

sloh: ŽIVOTOPIS 1) Zhlédni video (do 2.31): 
https://www.youtube.com/watch?v=mafi0628NZA 
2) Na základě videa nebo učebnice (modré rámečky str. 139, 140) si 
udělej výpisky do sešitu. 
3) Podívej se, jak vypadá strukturovaný životopis: 
https://www.zivotopisy.cz/zivotopis-vzor 
4) Spusť si kvíz, díky kterému se v dané látce lépe zorientuješ: 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/372 

M 
(5h) 

Procenta, promile učebnice str. 75 
(kapitola 4.5) 
  
Opakujeme - při 
každé změně 
počtu % 
počítáme NOVÝ 
ZÁKLAD! 
(spoření několik 
let, několikerá 
změna ceny 
zboží) 
 
Nový pojem 
promile = 
1/1000 celku 
(vyskytují se u 
alkoholu v krvi 
nebo stoupání 

výklad : 
 
Trať má klesání 3‰. 
Znamená to, že na 
každých 1000m 
vodorovných klesne 
nadmořská výška o 3m. O 
kolik m klesne po 6 km 
vodorovné jízdy? Řešíme 
trojčlenkou, pozor na 
převedení 6km na 
6000m. Čím déle 
pojedeme, tím větší bude 
pokles výšky.  
x : 3 = 6000 : 1000 
     x = 18 
Celkově klesne trať o 18 
m. 
 

domácí úkol : 
 
1.urči 352% ze 40 
   ? základ, když 81% je 
18,63 
   kolik % je 20 z 18 ? 
 
2. Svetr stojí nyní 697 
Kč. 
    Byl dvakrát zlevněn o 
10%. 
    Kolik stál původně? 
 
3. Trať vlaku má 
stoupání 2‰ O kolik m 
se zvýší nadmořská 
výška vlaku, ujede-li 6 
km vodorovné dráhy? 
 

Pok 

https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-zajmena/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/815
https://www.youtube.com/watch?v=mafi0628NZA
https://www.zivotopisy.cz/zivotopis-vzor
https://www.skolasnadhledem.cz/game/372


cesty), symbol 
‰. 
Promile je tedy 
10-krát menší 
než %. 
 
 
 
Stoupání nebo 
klesání je sklon 
úseku cesty 
(silnice, kolejí 
apod.) neboli 
úhel mezi 
vodorovnou 
rovinou a 
cestou. Pro 
klesání se udává 
v procentech 
nebo v 
promile.Napříkl
ad stoupání 5 % 
znamená, že 
ujde-li 
cestovatel 
kolmo na 
vrstevnice 100 
metrů ve směru 
svislého 
průmětu (po 
mapě), vystoupá 
přitom o 5 
výškových 
metrů. V 
opačném směru 
by o stejný 
počet 
výškových 
metrů poklesl.V 
železniční 
dopravě jsou 
stoupání 
výrazně menší, 
takže se měří 
obvykle v 
promile (‰). 
Klesání 15 ‰ 
znamená, že na 
následujících 
1000 metrech 
vlak klesne o 15 
m. 

 
 
https://jane111.chytrak.c
z/M7/7_5.7.pdf  
 
 
 
http://www.realisticky.cz
/ucebnice/03%20Matem
atika%20Z%C5%A0/02
%207.%20ro%C4%8Dn
%C3%ADk/05%20Pom%
C4%9Bry%20a%20%C3
%BAm%C4%9Brnosti/2
7%20Promile.pdf ( str. 
2,3,4) 
 
 
http://www.1zslovosice.c
z/files/documents/48/1
6/procv7_5.7%20promile
.pdf  

4. U silnice je značka 
sklonu 5%. Ujedeme-li 
po ní 20 km vodorovné 
vzdálenosti, o kolik m 
stoupne naše 
nadmořská výška? 

https://jane111.chytrak.cz/M7/7_5.7.pdf
https://jane111.chytrak.cz/M7/7_5.7.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/27%20Promile.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/27%20Promile.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/27%20Promile.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/27%20Promile.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/27%20Promile.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/27%20Promile.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/27%20Promile.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/27%20Promile.pdf
http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/16/procv7_5.7%20promile.pdf
http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/16/procv7_5.7%20promile.pdf
http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/16/procv7_5.7%20promile.pdf
http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/16/procv7_5.7%20promile.pdf


AJ 
(2h) 

Opakování - minulé 
časy, used to, 
příslovce 
 
3) PŘÍSLOVCE - 
Přečtěte si to po 
část KDY SE 
KONCOVKA 
NEPOUŽÍVA: 
https://www.helpf
orenglish.cz/article
/2006051002-prislo
vce-tvorena-z-prida
vnych-jmen 

5) str. 42 - 
ústně si 
projděte 
opakování - 
sken se 
správnými 
výsledky uložím 
na Google 
Classroom 
 
 

6) str. 36 - 37 / cv. 4-8 
cv. 4 - přečtěte si text a 
podtržené věty napište 
pod správný obrázek 
cv. 5 -oddělte slova  
cv.6 a 7- otázky a 
odpovědi na USED TO 
cv. 8 - Představte si, že 
jste mívali jakékoliv 
zvířátko a odpovězte na 
otázky. 
 
NAKONEC na google 
classroom bude vložený 
kvíz na veškeré 
opakování lekce 4. Ten 
vyplňte - POZOR bude 
časově omezený. 
 

1) Zopakujte si oba 
minulé časy(prostý a 
průběhový) v těchto 3 
testech: 
https://www.helpforen
glish.cz/article/201301
2401-cviceni-past-simp
le-minuly-prosty-cas 
 
https://www.helpforen
glish.cz/article/200701
0301-minuly-prosty-a-
prubehovy-cas 
 
https://www.helpforen
glish.cz/article/201408
2903-cviceni-minuly-ca
s-prosty-prubehovy 
2) Zopakujte si USED 
TO v tomto 
interaktivním prac. 
listu. (Zápor dejte tam, 
kde vám to přijde 
logické, otázku tam, 
kde bude otazník :-)) 
https://www.liveworks
heets.com/worksheets
/en/English_as_a_Seco
nd_Language_(ESL)/Us
ed_to/Used_to,_didn't
_use_to,_did_..._use_t
o$_qs10276tj 
Pak klikněte na FINISH 
a CHECK MY ANSWERS 
 
4) Zopakujte si tvoření 
příslovcí z přídavných 
jmen: 
https://www.helpforen
glish.cz/article/201711
0605-cviceni-tvoreni-pr
islovci 
 

McG 

ZNJ 
(2h) 

Die 3. Lektion 
Die 4. Lektion - dny 
v týdnu 

str. 27/14B - 
opiš do 
Schulheftu a 
přelož do 
Schulheftu a 
pošli 
oskenované. 
Nebo vše 
vypracuj do 

str.39/Seite 33 - vyhledej 
dny v týdnu a napiš si je 

do sešitu die 
Grammatik- česky i 
německy, dej tomu 

nadpis - Dny v týdnu. 
Napiš mi, že to máš 

hotové.Děkuji. 

 Ba 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006051002-prislovce-tvorena-z-pridavnych-jmen
https://www.helpforenglish.cz/article/2006051002-prislovce-tvorena-z-pridavnych-jmen
https://www.helpforenglish.cz/article/2006051002-prislovce-tvorena-z-pridavnych-jmen
https://www.helpforenglish.cz/article/2006051002-prislovce-tvorena-z-pridavnych-jmen
https://www.helpforenglish.cz/article/2006051002-prislovce-tvorena-z-pridavnych-jmen
https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-minuly-prosty-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-minuly-prosty-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-minuly-prosty-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-minuly-prosty-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2007010301-minuly-prosty-a-prubehovy-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2007010301-minuly-prosty-a-prubehovy-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2007010301-minuly-prosty-a-prubehovy-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2007010301-minuly-prosty-a-prubehovy-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2014082903-cviceni-minuly-cas-prosty-prubehovy
https://www.helpforenglish.cz/article/2014082903-cviceni-minuly-cas-prosty-prubehovy
https://www.helpforenglish.cz/article/2014082903-cviceni-minuly-cas-prosty-prubehovy
https://www.helpforenglish.cz/article/2014082903-cviceni-minuly-cas-prosty-prubehovy
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Used_to/Used_to,_didn't_use_to,_did_..._use_to$_qs10276tj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Used_to/Used_to,_didn't_use_to,_did_..._use_to$_qs10276tj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Used_to/Used_to,_didn't_use_to,_did_..._use_to$_qs10276tj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Used_to/Used_to,_didn't_use_to,_did_..._use_to$_qs10276tj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Used_to/Used_to,_didn't_use_to,_did_..._use_to$_qs10276tj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Used_to/Used_to,_didn't_use_to,_did_..._use_to$_qs10276tj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Used_to/Used_to,_didn't_use_to,_did_..._use_to$_qs10276tj
https://www.helpforenglish.cz/article/2017110605-cviceni-tvoreni-prislovci
https://www.helpforenglish.cz/article/2017110605-cviceni-tvoreni-prislovci
https://www.helpforenglish.cz/article/2017110605-cviceni-tvoreni-prislovci
https://www.helpforenglish.cz/article/2017110605-cviceni-tvoreni-prislovci


mailu a pošli. 
Děkuji. 

D 
(2h) 

Objevné plavby 
 
(Spousta míst na 
Zemi se jmenuje po 
svých objevitelích, 
stačí vzít do ruky 
atlas a podívat se. 
Existuje mnoho 
filmů o objevných 
plavbách.) 

Učebnice 
str. 88 - 89 
Přečti text, 
zaměř se na 
příčiny, 
průběh, 
důsledky 
objevných 
plaveb a na 
slavné 
mořeplavce. 
Prohlédni si 
zajímavé 
dobové 
obrázky. 
 
Pracovní sešit 
str. 47 - 48 
Vypracuj úkoly 
podle zadání. 
 

Podívej se na: Stream - Slavné dny 
12. 10. 1492 5.   Den, kdy Kolumbus objevil Ameriku 
(12. říjen)  
25.  9.  1513 304.    Den, kdy první Evropan spatřil 
Tichý oceán (25. září 1513) 
8. 11.  1519   127.  Den, kdy začal zánik říše Aztéků  
6.  9. 1522   118.  Den, kdy byla dokončena první 
plavba kolem světa (6. září) 

 
Podívej se na: Youtube  - Byl jednou jeden 
mořeplavec (objevitel) 
https://www.youtube.com/results?search_query=
byl+jednou+jeden+mo%C5%99eplavec 
 
Pošlu zápis. 
Umět vysvětlit. (příčiny - události - důsledky) 
 
Dobrovolný domácí úkol na téma:  
Objevné plavby 
Úkol může mít vložené obrázky a být ještě hezčí. 
Rozsah je 1 stránka. 
Uveď zdroje informací. 
Úkol odešli na e-mail do 15. 5. 

Kašp 

Z  
(2h) 

Evropa 
- vodstvo 
- biosféra 
- opak. přír. 
podmínky 

str. 12-16 - pošlu osnovu zápisu - doplnit podle učebnice 
nebo atlasu 
- vyznačit silně vytištěné pojmy do slepé mapy 
- kapitoly v učebnici přečíst 
- projděte si opakování přír. podmínky str. 17 

Se 

Př 
(2h) 

Lichokopytníci 
Chobotnatci 

str. 63 - 63 
str. 65 

Lichokopytníci - udělej si tentokrát zápis podle 
učebnice, prezentaci slonů ti pošlu na mail. 
Na online výuku v úterý v 10h si připrav odpovědi 
na otázky na str. 60, 63 

Voj 

F  
(1h) 

Tření, třecí síla POTOM: 
Přečtěte si 
článek v učebnici 
na straně 91 - 95 
a udělejte si 
stručné výpisky 
dopředu do 
sešitů. 

NAKONEC: 
Napište mi, kdy je třecí síla 
žádoucí a kde naopak vadí. 
Uveďte prosím tři příklady 
ke každému jevu. 

NEJPRVE: 

Zhlédněte video na 

stránce: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=e2Gnh3mrH

Lk 

Šm 

VKO 
(1h) 

Volby Žijeme v demokracii, ke které patří právo volit a být volen. Volí se 

prezident republiky, poslanecká sněmovna parlamentu ČR, senát 

parlamentu ČR, zastupitelstva krajů, zastupitelstva obcí, evropský 

parlament. V uvedeném odkazu zjistíš, kdy se volby konaly a s jakými 

výsledky byly: https://www.volby.cz/  

V následujícím odkazu se podívej na význam voleb, jejich průběh, 

volební strany a jejich programy: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_v_%C4%8Cesku 

Kašp 

http://www.stream.cz/slavnedny/522044-den-kdy-kolumbus-objevil-ameriku-12-rijen
http://www.stream.cz/slavnedny/522044-den-kdy-kolumbus-objevil-ameriku-12-rijen
https://www.stream.cz/slavnedny/10019272-den-kdy-prvni-evropan-spatril-tichy-ocean-25-zari-1513
https://www.stream.cz/slavnedny/10019272-den-kdy-prvni-evropan-spatril-tichy-ocean-25-zari-1513
https://www.stream.cz/slavnedny/10019272-den-kdy-prvni-evropan-spatril-tichy-ocean-25-zari-1513
http://www.stream.cz/slavnedny/10000222-den-kdy-zacal-zanik-rise-azteku
http://www.stream.cz/slavnedny/10000222-den-kdy-zacal-zanik-rise-azteku
http://www.stream.cz/slavnedny/833727-den-kdy-byla-dokoncena-prvni-plavba-kolem-sveta-6-zari
http://www.stream.cz/slavnedny/833727-den-kdy-byla-dokoncena-prvni-plavba-kolem-sveta-6-zari
http://www.stream.cz/slavnedny/833727-den-kdy-byla-dokoncena-prvni-plavba-kolem-sveta-6-zari
https://www.youtube.com/results?search_query=byl+jednou+jeden+mo%C5%99eplavec
https://www.youtube.com/results?search_query=byl+jednou+jeden+mo%C5%99eplavec
https://www.youtube.com/watch?v=e2Gnh3mrHLk
https://www.youtube.com/watch?v=e2Gnh3mrHLk
https://www.youtube.com/watch?v=e2Gnh3mrHLk
https://www.volby.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_v_%C4%8Cesku


VKZ 
(1h) 

Antikoncepce Napiš referát na téma antikoncepce. Vyhledej informace a uveď z 

nich ty nejdůležitější. Úkol můžeš udělat hezčím vložením 

vhodného obrázku. 

Rozsah je 1 stránka. 

Uveď zdroje informací. 

Úkol odešli na e-mail do 15. 5. 

Kašp 

TV 
(2h) 

  Kašp
,Voj 

 

 


