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7. třída 
Matematika- havlikova@skolajinocany.cz 

• zápis do školního sešitu 
 
Téma:  Poměr 
 
Poměr dvou čísel je matematický zápis   a : b,  symbol : čteme ku 
S poměrem lze pracovat také jako se zlomkem   a : b  =  a/b  ( a lomeno b) 
Příklad 1. 
Rozměry bazénu jsou v poměru 1:2. Délka bazénu je 50 metrů. Jaká je jeho šířka? 
Šířka bazénu je 25 metrů. 
 
Zmenšování poměru 1:2 
Poměr lze napsat jako zlomek 1:2 = 1/2, což je menší než 1, jde tedy o zmenšení  
 
Zvětšování poměru 2:1 
Poměr lze zapsat jako zlomek 2:1 = 2/1, což je větší než 1, jde tedy o zvětšování 
 
Převrácené poměry  
Oba dva uvedené poměry 1:2 a 2:1 jsou navzájem převrácené 
 

• písemné procvičování do školního sešitu 
učebnice str. 90/ cv. 3, 5, 6 
               str. 91/cv. 9, 10, 11, 12 

• procvičování v PS – str. 102 /cv. 5,6  
pomůcka:  12 rozdělit v poměru 1:5  =  čísla poměru sečteme tj. 6 
12 : 6= 2 
12:6=2x5=10 
12(1:5)= 2 a 10 
 
 

• zápis do školního sešitu 
 
 
Téma:  Pravoúhlá soustava souřadnic 
 

− prostuduj a zopakuj si látku v učebnici na str. 92 

− vypracuj – PS str. 104/cv. 1 
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Dějepis- havlikova@skolajinocany.cz 
• zápis přepiš do školního sešitu nebo vytiskni a vlep do školního sešitu 

 
Téma:  Objevné plavby 2. část 
 
Španělsko 
 

− královský pár Isabela Kastilská + Ferdinand Aragonský podporují návrh na objevení cesty do 
Indie západní cestou – Kryštof Kolumbus  (asi 1451 – 1506) 

                                          - italský mořeplavec 
                                          - 4 plavby přes Atlantský oceán 
                                          - 12. října 1492 objevil nový světadíl  
                                          - karavely (lodě) Santa Maria, Pinta, Nina 

− věřil, že doplul do Indie – původní obyvatelstvo nazval Indiány 

−  
Amerigo Vespucci   

− italský mořeplavec a objevitel 

− podle jeho jména pojmenován nový světadíl – Amerika 
 
Fernao de Magalhaes   

− pportugalský mořeplavec ve službách Španělska 

− důkaz o kulatosti Země – první obeplutí zeměkoule ( r. 1519 – 1521) 

− přivezl koření zvané hřebíček – velké zisky z prodeje 
 
Roku 1580 zopakoval Magalhaesovu výpravu Francis Drake – anglický korzár, mořeplavec, obchodník 
s otroky 
 
Anglie, Francie, Nizozemí – objevování Ameriky, zakládání osad, boj s původními obyvateli 
 
Důsledky plaveb: 

− rozvoj obchodu, vzdělanosti, vědy (kartografie, geografie, první globus) 

− zlepšení životní úrovně 

− vznik koloniálních říší = likvidace původního obytelstva 

− rozvoj otroctví 

− nové suroviny, plodiny, zvířata, nemoci 

− technický pokrok (stavby lodí, astroláb) 
 

• Úkol: Napiš do školního sešitu 5 zvířat a 5 plodin, které se díky objevným plavbám dostaly do 
Evropy 
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• zápis přepiš do sešitu nebo vytiskni a vlep do školního sešitu 
 
 
Téma:  Gotiký sloh     asi  1230 – asi 1530   
 
Architektura 
 
charakteristické znaky: 

− vysoké a štíhlé, vertikálně členěné stavby 

− lomený obouk 

− vitráže, rozety 

− žebrová (křížová) klenba 

− chrliče – zakončení okapů 

− vnější i vnitřní pěrný systém tvořený opěrnými oblouky a pilíři – zakončenými tzv. Fiálami – 
štíhlé věžičky ve tvaru jehlanu 

 
Nejvýznamnější stavby a stavitelé: 
 
raná gotika (přemyslovská) 

− kláštery – sv. Anežky v Praze, Vyšší Brod, Zlatá Koruna 

− hrady – Zvíkov, Křivoklát 
 
vrcholná gotika (lucemburská) 

− stavby – chrám sv. Víta, Karlův most, Karolinum, Staroměstská radnice, Nové Město pražské, 
Karlštej 

− stavitellé – Matyáš z A rrasu, Petr Parléř 
pozdní gotika (vladislavská) 

− stavby – Vladislavský sál, Prašná brána, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, chrám sv. Mikuláše v 
Lounech, kostel sv. Marie v Mostě, radnice v Brně, Jihlavě, Znojmě; měšťanské domy, mosty 

− stavitelé – Matěj Rejsek, Benedikt Rejt(Ried) 
 

 
Zeměpis- havlikova@skolajinocany.cz  

• zápis přepsat do školníhosešitu nebo vytištěný vlepit do školního sešitu 
 
Téma:  Regiony Asie - Východní Asie 
 

− od pouště Gobi na východ – 12 mil.km2 
 
přírodní podmínky: 
a) pouště – Gobi, Taklamakan 
b) vysoká pohoří – Himálaj 
c) monzunová oblast 
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obyvatelstvo: 

− mongoloidní rasa 

− nejlidnatější region 

− více než 1,5 mld obyvatel, hustota zalidnění 130 obyv./km2 
 
státy: 
Čína (ČLR)                               hl.m. Peking 
Japonsko                                   hl.m. Tokio 
Severní Korea (KLDR)            hl.m.  Pchjongjang 
Jižní Korea                               hl.m. Soul 
Mongolsko                               hl.m. Ulánbátar 
Tchvaj-wan                               hl.m. Tchaj-pej 
a dvě samosprávná území Číny – Macao a Hongkong 
 
hospodářství: 

− rozvojové – KLDR, Mongolsko 

− středně rozvinuté – Čína 

− rozvinuté – Jižní Korea, Japonsko, Tchj-wan 
 
nerostné suroviny: černé uhlí, ropa, cín, wolfram, magnezit 
 
zemědělství:  

− plantážní 

− pěstování rýže, brambor, pšenice, ovoce, zelenina, čajovník 

− chov prasat, skotu, drůbeže, bource morušového 

− rybolov 
 
 
 
Téma:   Regiony Asie - Jihovýchodní Asie 
 

− oblast ležící východně od Indie a jižně od Číny 
 
přírodní podmínky: 

− častá seismická a vulkanická činnost – dotek geologických desek 

− tropické a subtropické podnebí – monzuny; tropické deštné pralesy 
 
11 států, 20 tisíc ostrovů 
 
obyvatelstvo: 

− různorodé – Malajci, Číňané, Vietnamci, Thajci, Barmánci 

− NEGRITOVÉ = původní obyvatelé 

− etnické a jazykové menšiny 

− většina obyvatel žije na venkově 
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hospodářství: 

− převažují rozvojové státy – překážkou rozvoje je chudoba a negramotnost 

− vysoká úroveň – Brunej – těžba ropy a Singapur – přístav a mezinárodní obchod 
 
zemědělství: 
pěstuje se – rýže, sója, maniok, čaj, kaučuk, koření 
chov – ovce, drůbež, prasata 
rybolov 
 
významný cestovní ruch a turistika 
 

• pročíst učebnici str. 91 – 95  Zajímavosti  V a JV Asie,  „ Věděli jste, že ….? 

• odpověz písemně do sešitu na otázky: 
Co je to „ Zlatý trojúhelník“?   
Co zvláštního je zakázáno v Singapuru?  
         
Doporučuji : ČT 2 - „ Odpoledka“ , www.ctedu.cz - dokumentární pořady k  daným tématům  
 

 
Fyzika- hadacek@skolajinocany.cz 
Otáčivé účinky síly – PÁKA – vytvořit výpisky do svého sešitu, seznámit se s tím, na jakém principu 
páka funguje. Co je to moment síly, rameno apod. (uč. str. 47 – 50) 

 
Angličtina- javurek@skolajinocany.cz 
Present perfect 
Následující novou látku budu vysvětlovat online, poznámky zapsané níže jsou pro všechny. Společně 
budeme dělat z učebnice (Unit 5A) a podle času z pracovního sešitu, kdo nemá přístup na discord, 
musí udělat doma v rámci samostudia. 
Instalace discordu je volitelná, návod bude k dispozici na webových stránkách školy. 

• Nová gramatika do exercise booku (školní sešit). 

Začátek 5. lekce je věnován zkušenostem. K tomu, abychom o sobě mohli lépe mluvit a seznamovat 
posluchače se zkušenostmi, které máme z minulosti, a s událostmi, které se staly a stále trvají do 
přítomnosti, nám v angličtině slouží Present prefect. Namalujte a napište si následující do sešitu: 

 
 
 

http://www.ctedu.cz/
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„Na rozdíl od času minulého, který již skončil v minulosti a nijak se netýká přítomnosti, 
má předpřítomný čas prostý (Present Perfect) vliv na přítomnost. Říkáme jím, že něco, co proběhlo 
v minulosti, se nyní změnilo. Není důležité kdy, jak nebo proč k tomu došlo. Důležité je, že nyní je 
něco jinak. Proto v předpřítomném čase prostém nenajdete příslovečná určení času jako 
např.: yesterday, tomorrow, in 1992, last year. Pokud je chcete použít, pak jedině s minulým časem. 

Present Perfect se tvoří pomocí (pomocného) slovesa „have“ a příčestí minulé významového slovesa 
(v přehledu nepravidelných sloves – třetí sloupeček; například: see – saw - seen). 

HAVE / HAS + PŘÍČESTÍ MINULÉ // podle osoby I, We, You, They – HAVE, He, She, It – HAS. 

Pomocné slovíčko Have/has nepřekládáme. Věta zní jako minulá, významově se však lehce liší. 

Předpřítomný čas prostý (Present Perfect) používáme v angličtině tehdy: 

1. Minulý děj zasahuje do přítomnosti. 
Když popisujeme děj, který začal v minulosti, a jehož následky pociťujeme nyní v přítomnosti. 

2. Nastala změna. 
Když chceme zdůraznit, že se něco změnilo právě teď, před chvílí. 

3. Životní zkušenost. 
Když vyjadřujeme naši životní zkušenost. Říkáme jím, co jsme za celý svůj život zažili, vyzkoušeli, 
udělali. 

Příklady: I have finished my work. I have seen this movie. I have lost my keys.“ 

Odkaz na další vysvětlení present perfect: https://www.karticky.cz/present-perfect 

 
 
 

• Students book (učebnice) strana 56 a 57. Můžete pouze ústně. 

• Workbook strana 44 a 45. Exercise 5 můžete zkusit přiřadit i bez poslechu. -> 

obě strany poslat na email: javurek@skolajinocany.cz 

• Na procvičení k lekci: 
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise1?cc=cz&selLan
guage=cs 

 
 

     
  

https://www.karticky.cz/present-perfect
mailto:javurek@skolajinocany.cz
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
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Český jazyk- krenova@skolajinocany.cz 
Učebnice str. 76 - 81 

1. Věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty  
2. Co už víme o základních větných členech  
3. Udělat zápis do sešitu 
4. PS – str. 35 - 37 Věty dvojčlenné a jednočlenné; Základní větné; Rozvíjející větné členy  -
vypracovat 
5. Zkus tento test: 
A) Vylušti osmisměrku.  

 

BOLETI  

DOMORODEC 

DŽÍPY 

ELOXOVANÁ (upravený povrch hliníku a jeho slitin oxidací) 

IZRAEL 

KAHANY 

LOSOVÁNÍ 

MOVITÉ  

OBRATEL 

PŘEDLOHA 

PŘEVRAT 

ROZTEČ 

V DÁLCE 

VÍCERO 

 

 

B)  Tajenka ……………………………. 

Jedná se o: 

a) větu jednočlennou 

b) větu dvojčlennou 

c) větný ekvivalent  

 
 
 
 
 

O R E C Í V

Y N A H A K

H Á N A V O X O L E

D O B R O D I N E C

Ž U R O B R A T E L

Í N Á V O S O L E Á

P Ř E D L O H A Á D

Y ! P Ř E V R A T V

Č E T Z O R

É T I V O M
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Občanská výchova- capova@skolajinocany.cz 

Zápisy si můžete vytisknout a nalepit do sešitu, není potřeba je přepisovat ☺ 
Přečtěte si kapitolu Masová kultura a masmédia v učebnici na str. 46-47. 
O vývoji médií si můžete přečíst zde: 
https://mediagram.cz/dejepis/vyvoj-medii-od-knihtisku-po-internet 
Zápis do sešitu a úkoly: 
 

Téma: Masová kultura, masmédia 
Masová kultura  
- zaměřuje se na velké množství lidí 
- slouží především k oddechu a zábavě 
- film, hudba, literatura, ale také módní trendy – odívání, účesy 
- od poloviny 18. stol., 20. stol. – rozhlas, televize 
Kritika: nepodporuje myšlení, rozvoj fantazie, vede k pasivitě 
 
Masmédia = hromadné sdělovací prostředky 
- slouží k šíření masové kultury, k získávání a předávání informací, šíření reklamy  
- rozhlas, televize, internet, tisk (noviny, časopisy, knihy), zvukové nahrávky, mobilní telefon 
- mají silný vliv na veřejné mínění, zprávy nejsou vždy objektivní, nemusejí odpovídat realitě → 
nevěřit všem informacím, vybírat si, co sledovat, přemýšlet nad tím 
 
MASOVÁ KOMUNIKACE 
- prostřednictvím masmédií, určena velkému množství lidí 
- jednostranná komunikace, tzn. pouze od šiřitele sdělení k příjemcům 
REKLAMA 
- příklad masové komunikace, je všudypřítomná 
- ovlivňuje naše rozhodnutí koupit si určité zboží nebo službu 
- vyzdvihuje klady produktu, láká ke koupi 
MASMÉDIA V KRIZOVÝCH SITUACÍCH 
Krizové situace = neočekávané mimořádné události, které ohrožují zdraví a životy obyvatel, jsou to: 
Živelní pohromy (požáry, povodně, sesuvy půdy) 
Ekologické havárie 
Teroristické útoky 
Epidemie 
Masmédia (internet, televize, rozhlas) nám poskytují důležité informace, díky kterým víme nejen co 
se děje, ale také jak se máme chovat, kde hledat pomoc atd. 
 
Úkol: Na příkladu současné situace vysvětlete pojem pandemie a význam masmédií. Jak nám 
pomáhají, čím naopak můžou škodit. Napište formou úvahy do sešitu nejméně na půl strany.  

 
 
 
 
 

https://mediagram.cz/dejepis/vyvoj-medii-od-knihtisku-po-internet
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Výchova ke zdraví- capova@skolajinocany.cz 
Zápisy si můžete vytisknout a nalepit do sešitu, není potřeba je přepisovat ☺ 
Zápis do sešitu  
 

Téma: Odpovědnost a rozhodování 
- při každém rozhodování máme možnost volby 
- je třeba zvážit pozitivní a negativní důsledky řešení dané situace 
- můžeme se poradit, odmítnout, jednat podle vlastního rozhodnutí 
- čím větší sebeúcta, tím menší ovlivnitelnost 
- důležitý je pozitivní přístup 
Sebeúcta a odpovědnost vede člověka ke správnému rozhodnutí, které je ovlivněné tím, že opravdu 
chce a má schopnost své rozhodnutí uskutečnit. 
 
MODEL ROZHODOVÁNÍ: 
1. Problém 
2. Potřebné informace k řešení a rozhodnutí 
3. Hledání kladů a záporů různých možností řešení problému 
4. Na čem mi záleží  
5. Rozhodnutí 
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Úkol: Přečtěte si následující příběh. 

 
Všechno můžeme vidět z lepší nebo horší strany. Mnohdy nemůžeme změnit věc samotnou, ale 
můžeme změnit náš postoj k ní. Záleží jen na nás ☺  
A co s tím? Nic ☺ Nemusíte nic psát, nic posílat, jen se nad tím zamyslete a zkuste se na svůj život a 
události v něm dívat pozitivně. Neříkám, že je to lehký úkol… 
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Přírodopis- capova@skolajinocany.cz 
Zápisy si můžete vytisknout a nalepit do sešitu, není potřeba je přepisovat ☺ 
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. 
Zkuste si, jak byste zvládli opakování v učebnici na straně 31. Správné odpovědi najdete vzadu 
v učebnici. 
Půjdete-li na výlet do lesa, všímejte si, co tam roste: různé druhy mechů, bylin, keřů, stromů. 
Některé z nich můžete vyfotit nebo nakreslit.  
Teď jsou lesy plné rozkvetlých jarních bylin, naučte se je podle obrázků v učebnici poznávat.  
Video (nejen) pro ty, co se do lesa nedostanou: 
https://www.youtube.com/watch?v=oMTZ9aVx8-8 
Podívejte se také na video o lesních patrech: 
https://www.youtube.com/watch?v=_p9wBqRvFEE 
Původní les – bučiny v Jizerských horách: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10121011820-zive-srdce-evropy/206562210700027-zive-
srdce-evropy-jizerskohorske-buciny 
 
Zápisy do sešitu 

Téma: Suchozemské ekosystémy v ČR – les 
Ekosystém – propojení živé přírody (společenstvo = všechny organizmy) s neživou (prostředí = půda, 
horniny, nerosty, voda, vzduch) 
 
LESNÍ PATRA 
1. KOŘENOVÉ – v půdě 
Podzemní části rostlin, podhoubí hub, půdní živočichové a bakterie. 
 
2. MECHOVÉ – nízko u země 
Mechy, lišejníky, houby a přírodniny spadlé na zem (listí, plody apod.) 
 
3. BYLINNÉ – byliny a nízké keříky 
Semenné rostliny, výtrusné rostliny – přesličky, plavuně, kapradiny. 
V listnatých a smíšených lesích rostou na jaře vytrvalé byliny: 
Jaterník podléška, bledule jarní, sněženka podsněžník, prvosenka vyšší, konvalinka vonná, violka 
lesní, sasanka hajní, plicník lékařský, orsej jarní, dymnivka dutá. 
Lesy s převahou jehličnanů mají chudší bylinné patro (méně světla), rostou tu: 
Kapradiny, šťavel kyselý, různé druhy trav, na pasekách pak vřes obecný. 
Rostliny s jedlými plody: brusnice borůvka a brusnice brusinka 
Jedovaté byliny: konvalinka vonná, orsej jarní, rulík zlomocný, vraní oko čtyřlisté 
 
4. KEŘOVÉ – nad bylinným patrem 
Na okrajích lesa a pasekách, úkryt pro lesní živočichy, hnízdění ptáků. 
Nižší nadmořské výšky: líska obecná, hloh obecný, ptačí zob obecný, brslen evropský, svída krvavá, 
trnka obecná, bez černý, růže šípková, lýkovec jedovatý 
Rostliny s jedlými plody: ostružiník maliník, ostružiník křovitý 
Lužní lesy: liány = popínavé rostliny, např. chmel otáčivý 

https://www.youtube.com/watch?v=oMTZ9aVx8-8
https://www.youtube.com/watch?v=_p9wBqRvFEE
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10121011820-zive-srdce-evropy/206562210700027-zive-srdce-evropy-jizerskohorske-buciny
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10121011820-zive-srdce-evropy/206562210700027-zive-srdce-evropy-jizerskohorske-buciny
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Jehličnaté lesy: bez červený, tis červený, jalovec obecný 
Vyšší polohy: borovice kleč = kosodřevina 
 
5. STROMOVÉ – od 5 m nad zemí 
JEHLIČNATÉ STROMY: borovice lesní, smrk ztepilý, jedle bělokorá, modřín opadavý 
LISTNATÉ STROMY: buk lesní, dub letní, bříza bělokorá, habr obecný, javor mléč, lípa srdčitá 
 
 

Téma: Lesy v ČR 
Lesy se rozkládají asi na třetině území. 
Lesní porosty jsou u nás ovlivněny hospodařením, většina lesů neodpovídá přirozenému členění. 
Původní lesy nahradily z části pole, louky a pastviny, později také borové a smrkové monokultury. 
TYPY PŮVODNÍCH LESŮ 
- závisí na nadmořské výšce, matečné hornině, půdním podkladu, podnebí, množství vody a světla 
1. LUŽNÍ LESY – v nížinách v blízkosti řek: vrby, topoly, olše, dub letní, jasan ztepilý 
2. DOUBRAVY a HABŘINY – v nížinách a pahorkatinách: dub zimní, habr obecný 
3. BUČINY – v pahorkatinách a vrchovinách: buk lesní 
4. HORSKÉ SMRČINY – v horských oblastech: smrk ztepilý 
5. KOSODŘEVINA – v nejvyšších nadmořských výškách: borovice kleč 
 
VÝZNAM LESŮ V KRAJINĚ 
- čistí vzduch – jsou zdrojem kyslíku, zachycují prachové částice, poutají oxid uhličitý 
- chrání půdu – zabraňují půdní erozi 
- tvoří přirozenou ochranu proti větrům 
- zadržují vodu – chrání krajinu před povodněmi 
- je tu vyšší vlhkost vzduchu – příjemné mikroklima bez teplotních extrémů 
- žije zde mnoho živočichů – les jim poskytuje úkryt a potravu 
- zdroj dřeva, lesních plodů a hub 
- slouží k rekreaci, estetický význam 

 
Němčina- capova@skolajinocany.cz 
Pokud ještě nemáte, vypište si slovíčka ze čtvrté lekce, snažte se je postupně naučit  
Opakujte si gramatiku, kterou jsme už probrali. 
Novou gramatiku uděláme společně, i kdyby to mělo být až za dlouho. 

 
Výtvarná výchova- capova@skolajinocany.cz 
Volná tvorba - nakreslete mi, co rádi kreslíte, co vás baví ☺ 
Komu se nechce, nenutím to. Důležité je, abyste měli z kreslení radost. Může pro vás být způsobem 
relaxace, odpočinku, smysluplného trávení volného času. Protože když nakreslíte hezký obrázek, 
potěší nejen vás ☺ 

 
 
 
 


