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7. třída 
Matematika- havlikova@skolajinocany.cz 
 

• vypracovat do školního sešitu 
 
Téma: Opakování – slovní úlohy ( školní sešit) 
Učebnice str. 87/cv. 22, 23       str. 88/ 7,8,11 
  

− vypracovat do pracovního sešitu 
 
PS  str. 99/cv. 23 pouze písmena b) e);     99/cv. 24  písmena a) b) 
 

 
Dějepis- havlikova@skolajinocany.cz 

− zápis přepsat do školního sešitu 
 
Téma : Objevné plavby – 1. část 
 

− trvánání od pol. 15. do 16.stol. 

− mořeplavbu do té doby ovládá Itálie (Středotemní a Černé moře) a HANZA = obchodní svaz 
německých měst 

 
příčiny:  
 

• omezení obchodu s Východem – Blízký východ ovládli Turci (dobytí Cařihradu r. 1453) 

• hledání nových cest do Indie 

• nedostatek zlata a stříbra v Evropě 

• poptávka po luxusním zboží a střelném prachu 

• snaha objevovat a ovládat nová území 
 

− mořeplavbu začínají podporovat některé evropské země, zejména Porugalsko a Španělsko 
 
Portugalsko 
 

− Jindřich, zvaný Mořeplavec (syn portugalského krále Jana I.); geografické i technické znalosti, 
zakladatel Námořní akademie, organizátor objevných plaveb 

− cíl cest = objevit cestu do Indie jižní cestou kolem Afriky 
 
mořeplavci: 
 
Bartolomeo Dias   (asi 1450 – 1500 u mysu Dobré naděje) 

− portugalský mořeplavec, který jako první obeplul mys Dobré naděje r. 1488 ( J Afrika; místo, 
kde se setkává Atlantský a Indický oceán); původní název „ mys Bouří“ - král Jan II. 
Portugalský jej přejmenoval na „mys Dobré naděje, protože otevíral cestu na východ 

 



 
Týden 6.-10.4. 

 

Vasco da Gama    (1469 – 1524 Indie) 

− portugalský mořeplavec a objevitel 

− jako první obeplul Afriku a  našel námořní cestu do Indie (podnikl celkem 3 cesty) 
 
       

 
 
Zeměpis- havlikova@skolajinocany.cz 

• zápis přepsat do školního sešitu 
 
 
Téma: Regiona Asie – Severní Asie 
 

− území mezi Uralem a Verchojanským pohořím 

− velkou část pokrývá Sibiř 

− asijská část Ruské federace 

− obrovské nerostné bohatství 

− Transsibiřská magistrála (Moskva – Vladivostok) 

− gulagy = vězeňské tábory 
 
 
Téma: Regiony Asie – Střední Asie = centrální Asie 
 

− Z hranice = Kaspické moře     V hranice = Čína 
 
přírodní podmínky: Kaspická nížina 
                                pohoří Pamír, Ťan-šan 
 
vodstvo: řeky Irtyš, Syrdarja, Amudarja 
               jezera Balchaš, Issyk-kul, Aralské 
 
stepi, pouště(Karakum, Kyzylkum), polopouště 
 
hospodářství: 

− orientace na Ruskou federaci a Čínu 

− těžba nerostných surovin – uran (Kazachstan), ropa, uhlí, zemní plyn, zlato 
 
zemědělství: 

− pěstování obilí, bavlny 

− chov ovcí a koz 
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státy: 
Kazachstán               hl.m. Nur-Sultan 
Turkmenistán           hl.m.  Ašchabad 
Uzbekistán               hl.m.  Taškent 
Kyrgystán                hl.m.  Biškek 
Tádžikistán              hl.m.  Dušambe 
 
 

• Úkoly: 
1) prostudovat:  učebnice str. 88 a 89 „ Věděli jste, že...“; str. 89 Zajímavosti Střední Asie 
2) vypracovat do školního sešitu informaci na téma „ Aralské jezero“ - půl stránky 

 

• Doporučuji shlédnout dokument 
ct.24ceskatelevize.cz/svet/1404159-aralske-jezero-nadale-vysycha 
     

 
Fyzika- hadacek@skolajinocany.cz 
Fyzika –  Do středy mi všichni zašlou práci, kterou měli zadanou k vypracování + 

referáty!! Úkoly zatím nezaslali, ani nekomunikují, tudíž nesplňují – Dobrovodský, Koiš, 
Lavkai, Palas.  
Ostatní si dodělávejte, doposílejte mi úkoly, opakujte si látku od tření. Nové úkoly 
nezadávám. Přeji šťastné, veselé a ve zdraví prožité Velikonoce.  

 
Angličtina- javurek@skolajinocany.cz 
Angličtina 

• Do Vocabulary z pracovního sešitu (Workbook) zapsat slovíčka z 5A a 5B. 

• Opakovat slovní zásobu ze čtvrté lekce. 

• Opakovat co neumíme. 

o https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/?cc=cz&selLanguage=cs

 
o https://www.karticky.cz/show-free.htm?fid=57 

o  
o  

Test přes itester.cz pravděpodobně až po Velikonocích. 

 
 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.karticky.cz/show-free.htm?fid=57
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Český jazyk- krenova@skolajinocany.cz 

- Pracovní list 

 
Občanská výchova- capova@skolajinocany.cz 
Zápisy si můžete vytisknout a nalepit do sešitu, není potřeba je přepisovat ☺ 
 
Občanská výchova 
Přečtěte si kapitolu Jak se neztrapnit při kulturních událostech v učebnici na str. 45. 
 
Zápis do sešitu a úkoly: 
 

Téma: Společenské chování při kulturních událostech 
Při návštěvě kulturních zařízení:  
Je nutné dodržovat pravidla slušnosti, být zdvořilý, abychom svým chováním neobtěžovali ostatní 
návštěvníky a nenarušovali průběh kulturní události! 
Pravidla: 
1. přijdeme s předstihem 
2. do sálu vstupuje první muž 
3. v řadě sedících postupujeme čelem k nim 
4. před začátkem představení vypneme mobilní telefon 
5. po usazení na místo mluvíme potichu, při představení vůbec! 
6. nerušíme, přípustný je pouze smích a potlesk 
7. na konci představení vždy zatleskáme 
8. neodcházíme, dokud jsou herci na jevišti  
 
Podívejte se na video o pravidlech chování při návštěvě kina, divadla nebo koncertu v naší oblíbené 
Etiketě s panem Mackem ☺ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vhTRVyaDldk 
 
Úkol: Přečtěte si následující text a poté vypracujte odpovědi na otázky. Ty mi pak, prosím, pošlete na 
mail. Není to nic složitého, tak s chutí do toho! ☺ 
 
 

Slušné chování v divadle  
 (práce s textem) 

V šatně pomáhá muž ženě, mladší staršímu. Protože jsme přišli včas, nemusíme se cpát  

ve frontě. Do divadelního sálu vstupuje vždy první muž. Má i u sebe lístky, které předá uvaděčce.  

Do řady sedadel vstupuje zásadně první muž, a to čelem k sedícím. Je vhodné si ovšem předem 

zkontrolovat lístky a máte-li je do středu řady, usadíte se včas. Jsou-li na krajní sedadla, je naopak 

vhodné počkat do prvního zazvonění. Při průchodu řadou se omezíme  

na nejstručnější zdvořilostní slůvka: dovolte a děkuji… Společensky významné sedadlo je  

https://www.youtube.com/watch?v=vhTRVyaDldk
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po pravé ruce. Nebudeme pochopitelně na této konvenci trvat, je-li z druhého sedadla podstatně 

lépe vidět.  

Rozhovor před započetím představení by měl být samozřejmě tlumený, je naprosto nevhodné 

zdravit výraznými gesty případné známé (možné je pouze pokynutí hlavou), hlasitě zdravit a jinak na 

sebe upozorňovat je nepřípustné. Po začátku představení již nekonverzujeme, a to ani šeptem, 

nenakláníme k sobě hlavy a v žádném případě nešustíme pytlíky od bonbónů. Cokoliv žvýkat a 

cumlat je v hledišti neslušné. Nebojíme se ovšem  

při představení zasmát, a to i hlasitě. Kontakt mezi jevištěm a hledištěm tvoří právě to, co je na 

divadle neopakovatelné a čím je divadlo nenahraditelné, a proto jsou naše spontánní projevy nejen 

přípustné, ale dokonce herci vroucně očekávané. Výkřiků a hlasitých projevů se ovšem v divadle 

zdržíme. 

V divadle se tleská co nejvíce, je to odměna hercům za jejich odvedený výkon. Tleskáme vždy po 

skončení jednání, po něm následuje přestávka. Při závěrečné děkovačce tleskáme do té doby, do 

kdy se zvedá opona. Během děkovačky neodcházíme, je to nezdvořilé vůči těm, kteří účinkovali.  

Nikdy se po skončení produkce nevrháme ihned k šatnám, je to neslušné. Tlačí-li se okolo nás jiní 

nevychovaní návštěvnici, nejsme povinni vstávat a uvolňovat jim cestu. Nebudeme je sice slovně 

umravňovat, ale klidně setrváme a tleskáme dál.  

O přestávce (obvykle bývá pouze jedna) máme možnost občerstvit se, prohlédnout si foyer 

pozdravit se známými. Platí zásada, že muž nenechá nikdy dámu, kterou doprovází, samotnou v 

hledišti. Nechce-li se projít dáma, nejde ani muž. Opožděný příchod do divadla je společensky 

tolerovatelný pouze do lóže. Opozdilý návštěvník setrvá v pozadí a usedne teprve o přestávce. 

Usednout ihned může jedině, je-li volné zadní sedadlo.  

Přední místa v lóži patří dámám. Dáma nejvýznamnějšího muže ve společnosti sedí vždy  

na místě, které zaručuje nejlepší výhled. V boční lóži jde o místo v rohu vzdálenějším  

od jeviště. V lóži umístěné proti jevišti je nejčestnější místo ve středu první řady, druhé je  

po pravé straně, třetí po straně levé.  

Divadelní kukátko používáme jenom pro sledování jeviště. 
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Odpověz na otázky: 

1. Kdo komu pomáhá v šatně s kabátem? 

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

2. Kdo a jak vstupuje první do řady? 

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

3. Které místo vedle muže je společensky významné? Existují výjimky? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

4. Co je během představení nevhodné a nepřípustné? 

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

5. Co je naopak během představení přípustné? 

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

6. Jaká jsou pravidla pro potlesk? 

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

7. Jak lze využít přestávky během představení a jaká je zásada  
pro muže? 

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

8. Jaké místo je v loži nejčestnější? 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Výchova ke zdraví- capova@skolajinocany.cz 
Opakování - Ověř si své znalosti  
 Zatrhni správné odpovědi a pošli mi test e-mailem ke kontrole. 
 
1. Označ, ve kterém přístroji připravíme jídlo nejzdravěji: 
a) fritovací hrnec b) parní hrnec  c) mikrovlnná trouba 
 
2. Označ, co neřadíme z výživového hlediska mezi tekutiny: 
a) čaj   b) mléko   c) minerální voda 
 
3. V těle je největší procentuální zastoupení: 
a) bílkovin b) tuku c) vody 
 
4. V době ledové se člověk převážně živil: 
a) lovem zvířat  b) sběrem plodů c) pastevectvím 
 
5. Hlavním sladidlem ve středověku byl: 
a) med b) cukr c) ovocná šťáva 
 
6. Pro tvorbu kostí tělo potřebuje: 
a) železo  b) vápník  c) sodík 
 
7. Laktovegetariáni ze svého jídelníčku vyřadili: 
a) mléko b) ovoce  c) maso 
 
8. Makrobiotici nekonzumují: 
a) mléko b) obiloviny  c) vejce 
 
9. Poruchu příjmu potravy s fázemi hladovění a přejídání nazýváme: 
a) anorexie b) obezita  c) bulimie 
 
10. Který nápoj odvodňuje organizmus: 
a) káva b) víno c) ovocná šťáva 
 
11. Přebytečný cukr v těle se přeměňuje na: 
a) vodu b) svaly c) tuk 
 
12. Při přejídání a nedostatku pohybu nám hrozí onemocnění: 
a) žloutenkou b) chřipkou c) cukrovkou 
 
13. Napiš vzorec, pomocí kterého vypočítáš BMI index.  
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Zápis do sešitu  
 

Téma: Životní styl 
- každý si volí svůj vlastní životní styl k dosažení nejvyšší úrovně tělesné i duševní pohody = kondice 
- spojení cílů, zájmů a návyků člověka 
Patří sem: 
Způsob stravování 
Způsob trávení volného času a odpočinku 
Tělesný pohyb 
Pobyt na čerstvém vzduchu 
Učení a práce 
 
Úkol: Napiš, co se ti na sobě líbí: vzhled – vlastnosti – schopnosti (do sešitu) 
 

 
Přírodopis- capova@skolajinocany.cz 
Přečtěte si v učebnici příslušné kapitoly. 
S pomocí učebnice vypracujte úkoly v pracovním sešitě a vyfocené stránky mi pošlete e-mailem, ať 
je můžu zkontrolovat a napsat vám, jak se vám při práci dařilo, co jste zvládli a co je potřeba opravit. 
 
Zápisy do sešitu: 
 

Téma: Dvouděložné rostliny 
 
PRYSKYŘNÍKOVITÉ 
- vytrvalé byliny s nápadnými květy, velký počet tyčinek a pestíků 
- většinou jedovaté! 
Zástupci: pryskyřník prudký, sasanka hajní, jaterník podléška, blatouch bahenní, orsej jarní, hlaváček 
jarní, upolín nejvyšší 
RŮŽOVITÉ 
- byliny i dřeviny, většina ovocných dřevin 
- pětičetné květy s kalichem a korunou 
Zástupci: hrušeň obecná, jabloň domácí, slivoň švestka, třešeň ptačí, meruňka obecná, broskvoň 
obecná, ostružiník maliník, jahodník obecný, mochna husí, růže šípková, kontryhel žlutozelený 
 
HLUCHAVKOVITÉ 
- aromatické byliny 
- čtyřhranná lodyha, jednoduché vstřícné listy, pyskaté květy 
- léčivé rostliny, koření  
Zástupci: hluchavka bílá, šalvěj luční, mateřídouška vejčitá, tymián, dobromysl 
 
BRUKVOVITÉ 
- jednoleté nebo vytrvalé byliny 
- čtyřčetné bílé nebo žluté květy s kalichem a korunou 
- užitkové rostliny 
Zástupci: brukev řepka olejka, zelí, květák, kedluben, kapusta, brokolice, hořčice rolní, ředkev setá, 
penízek rolní, kokoška pastuší tobolka 
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HVĚZDNICOVITÉ 
- druhově nejpočetnější čeleď, byliny 
- květenství úbor, plodem je nažka, často ochmýřená 
- některé mají mléčnice – při poranění vytéká bílá tekutina 
Zástupci: slunečnice roční, čekanka obecná, pampeliška lékařská, devětsil lékařský, heřmánek pravý, 
podběl lékařský, řebříček obecný, rmen rolní, sedmikráska obecná, lopuch větší, kopretina bílá, jiřina, 
chryzantéma, astra 
 
MIŘÍKOVITÉ 
- aromatické byliny 
- složené listy, drobné, většinou bílé květy – okolík, plodem je nažka 
- kořenová zelenina, koření, plevel 
Zástupci: miřík celer, mrkev setá, petržel obecná, kopr vonný, kmín kořenný, bolševník velkolepý, 
bršlice kozí noha 
 
BOBOVITÉ 
- byliny i dřeviny 
- složené listy, často s úponky, souměrné květy, plodem nejčastěji lusk 
Zástupci: luskoviny: hrách setý, fazol obecný, čočka kuchyňská, sója luštinatá, pícniny: jetel luční, 
tolice setá (vojtěška), bob obecný; 
Jetel plazivý, vlčí bob mnoholistý, štírovník růžkatý, čičorka pestrá, trnovník akát 
 
LILKOVITÉ 
- byliny, často jedovaté! 
- pětičetné květy, plodem bobule 
- užitkové rostliny 
Zástupci: lilek brambor, rajče jedlé, paprika roční, tabák virginský; rulík zlomocný, blín černý, durman 
obecný 
 
 

Téma: Jednoděložné rostliny 
 
LIPNICOVITÉ 
- obilniny a trávy 
- dutý stonek s kolénky, úzké čárkovité listy, nenápadné květy – klas nebo lata 
Zástupci: obilniny: pšenice setá, žito seté, ječmen obecný, oves setý, kukuřice setá, proso seté, trávy: 
bojínek luční, psárka luční, lipnice luční, srha laločnatá 
 
LILIOVITÉ 
- vytrvalé byliny – podzemní cibule, barevné trojčetné květy 
- okrasné rostliny (cibuloviny) 
Zástupci: tulipán zahradní, lilie zlatohlavá, lilie bělostná, křivatec žlutý 
  
AMARYLKOVITÉ 
- vytrvalé byliny – cibule nebo oddenky 
- užitkové rostliny, v přírodě některé zvláště chráněné 
Zástupci: bledule jarní, sněženka podsněžník, narcis žlutý; cibule kuchyňská, česnek kuchyňský, 
pažitka pobřežní, pór zahradní 
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VSTAVAČOVITÉ 
- vytrvalé byliny – orchideje (typické barevné květy) 
- v přírodě zvláště chráněné 
Zástupci: střevíčník pantoflíček, prstnatec májový, okrotice červená, kruštík širolistý, vemeník 
dvoulistý, hlístník hnízdák, vstavač kukačka; vanilovník plocholistý 
 
KOSATCOVITÉ 
- vytrvalé byliny – hlízy, hlízovité oddenky 
- barevné květy, trojčetné 
Zástupci: kosatec žlutý, kosatec německý, kosatec sibiřský, kosatec nízký, šafrán setý, mečík 
střechovitý 

 
Němčina- capova@skolajinocany.cz 
Začněte si vypisovat slovíčka ze čtvrté lekce, učit se je. 
Na procvičování učiva můžete použít tento odkaz: 
http://zslanzhot.wz.cz/nemcina/max1.html 
Jsou tam cvičení, testy i výslovnost k látce, kterou jsme probírali.  
Novou gramatiku uděláme společně, i kdyby to mělo být až za dlouho. 
 

 
Výtvarná výchova- capova@skolajinocany.cz 
Vyberte si jednu rostlinu z přehledu jednoděložných a druhou z přehledu dvouděložných rostlin. 
Obě nakreslete podle předlohy, kterou najdete na internetu nebo v knížce, tak, aby obrázky rostlin 
co nejvíce odpovídaly skutečnosti. K obrázkům napište název rostliny a čeleď, do které patří. 

 
 
 
 
 
 

http://zslanzhot.wz.cz/nemcina/max1.html

