
7. třída 
MATEMATIKA 
 

1. Záporná desetinná čísla 
 učebnice str. 77 – 79 
 do školního sešitu vypracovat cv. 1 str. 77, cv. 3, 5, 7 ze str. 78 
 PS II. díl str. 91 cv. 2, 3, 4, 5     str. 92 cv. 6 
 

2. Racionální čísla 
 učebnice str. 79 – 80 prostudovat žluté rámečky 
 PS str. 92 cv. 7, 12       str. 93 cv. 13 
 

3. Sčítání a odčítání racionálních čísel 
 učebnice str. 81 
 do školního sešitu vypracovat ze str. 81 cv. 1, 2, 3,5 
 PS str. 94 cv. 2, 3,4,5,6 
 

DĚJEPIS 
1. Husitství 

 učebnic str. 80 – 84 
 dokončit výpisky na téma Jan Hus podle učebnice 
 stručné výpisky do školního sešitu na téma: 
 

◦ Kostnický koncil 
◦ První pražská defenestrace 
◦ Čtyři atikuly pražské – čtyři body 
◦ Husité 
◦ Husitské bitvy 
◦ Husitské zbraně 
◦ Konec husitských bojů 

 
2. České země po husitských válkách 

 učebnice str. 85 - 88 
 stručné výpisky do školního sešitu na téma: 
  

◦ Ladislav, zvaný Pohrobek (obr.2) 
◦ Jiří z Poděbrad (obr. 3) 
◦ Poselstvo Jiřího z Poděbrad 
◦ Jiří z Poděbrad a Matyáš Korvín 
◦ Vladislav Jagellonský (obr.6) 
◦ Vladislavské zřízení zemské, Svatováclavská smlouva 
◦ Vladislavská gotika – do školního sešitu vypracovat informaci o Vladislavském sálu na 

Pražském hradě ( max půl stránky) 
◦ Ludvík Jagellonský 

 přečíst: Bitva u Moháče str. 88 
 písemně vypracovat do školního sešitu otázky 2, 3 a 4 



 
ZEMĚPIS 
Asie – vodstvo  
 stručné výpisky do školního sešitu z učebnice str. 74 – 75  
 řeky, vodní nádrže, jezera – jezero Bajkal 
 pročíst: Věděli jste, že......   str. 74 a 75 
 
Asie – podnebí – podnební pásy 
 pročíst str. 76 – 77 
 zápis do sešitu – letní a zimní monzun, tajfun 
 přečíst: Věděli jste, že.... str. 76 a 77 
 
Asie – přírodní krajiny 
 pročíst str. 78 – 79 
 
Písemně připravit na známky: 

− str. 79 – vyber jedno zvíře z nabídky a vypracuj informaci do školního sešitu 

− vypracuj referát na jakýkoliv asijský stát – název, hl.m., rozloha, počet obyvatel, vznik, státní 
zřízení, jazyk, náboženství, zajímavosti 
 

Fyzika 

• Pořádně si dodělejte zadané úkoly. Řádně zopakujte a pročtěte ještě jednou, nebo raději 
dvakrát, učivo v učebnici 

• Pěkně se podívejte na tato videa – zde pochopíte, máte tam výklad: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150004-
pusobeni-sil/video/?page=2 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-
fyzikou/ https://www.youtube.com/watch?v=0UDhtIX6tXI 

 

Angličtina 

• Opakování 4. lekce + slovíček. 

• Doporučuji:  https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz# 
  Kód školy: ucimesedoma 
  7. ročník -> Anglický jazyk -> project 3 -> Unit 4 C, D 
 

 
Český jazyk 

• dodělat všechna cvičení v PS až do kapitoly věty z pohledu mluvčího 

• pracovní list 
 
 
 
 

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

