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7. třída 
Matematika- havlikova@skolajinocany.cz 

• zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do školního sešitu  matematiky 
 
Téma:  Přímá úměrnost 
 
Přímou úměrnost lze vyjádřit zápisem      b = 2 . a 
a = nezávisle proměnná 
b = závisle proměnná 
 
Rozměr b je vždy dvojnásobkem rozměru a 
 

• prostuduj v učebnici str. 92 Příklad 1. 
 
  
Grafem přímé úměrnosti je přímka 
Přímou úměrnost lze vyjádřit vztahem     y = k . x  
 
osa   x = nezávisle proměnná ( např. množství banánů) 
osa   y = závisle proměnná ( měnící se cena banánů) 
 

• prostuduj v učebnici Příklad 2. str. 93 
 

• Úkoly vypracuj do školního sešitu matematiky 
             učebnice str. 93/ cv. 2, 5, 6 

• PS str. 106/ cv. 1, 2, 3,  
      str. 107/ cv. 5, 8 
 

 
Dějepis- havlikova@skolajinocany.cz 

• zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do školního sešitu 
 
Téma:  Gotika – malířství a sochařství 
 
společné znaky:  

− postavy jsou vysoké a štíhlé, směřují vzhůru, mírně prohnuté ve tvaru písmene S 

− tváře mají výrazy pozemských citů – radosti a utrpení 

− dokonalost zpracování 

− náboženská tematika 
 
vrcholný projev = zpodobnění Panny Marie  - MADONA = Panna Marie s malým Ježíškem 

− PIETA = truchlící matka (Panna Marie) s mrtvým 
Kristovým tělem, sejmutým s kříže ; pietas = lítost (z italštiny) 
další náměty: Kristus na kříži (Krucifix), apoštolové se svými atributy 
                       světská tematika - portréty 
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Malířství: 

− sklomalba,vitráže 

− deskové obrazy – malované na dřevo potažené plátnem (Karlštejn – Kaple sv. Kříže)  

− fresky – obrazy malované do vlhké omítky; nástěnné obrazy 

− tapisérie – tkané nástěnné koberce 

− iluminace – obrazy v rukopisech, iniciála – malované počáteční velké písmeno 

− oblíbená barva – modrá a zlatá 

− obrazy nebyly autory podepisovány – názvy spojeny s místem nálezu – př. Madona 
třeboňská 

 
Sochařství: 

− sochy byly nejdříve pouze doplňky architektury – nestály volně v prostoru – součástí portálů, 
oltářů, zdí 

− materiál – kámen, lipové dřevo (socha byla potažena jemným plátnem, přiléhalo, a pak se 
teprve barvilo) 

 
Donátor = člověk, který dílo financoval, podporoval autora; mecenáš  

− mnich, šlechtic, kupec 
 

• doporučuji: youtube: Gotické umění -IDVIDEO 
                                      youtube Karlštejn (dokumnet) 

• Mistr Theodorik – informace do školního sešitu (max.půl stránky) 
 

 
Zeměpis- havlikova@skolajinocany.cz  

• zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do školního sešitu 
 
 
Téma:  Regiony Asie – Jižní Asie                      I. část 
 

1) poloostrov Přední Indie 
2) „ Indický subkontinent“ 

 
charakteristické znaky: 

• extrémně zalidněná oblast 

• velký vliv náboženství 

• směs mnoha jazyků, dialektů a kultur 
 
Státy: 
Indie                              hl.m.  Nové Dillí 
Pákistán                                   Islámábád 
Bangladéš                                Dháka 
Nepál                                       Káthmándú 
Bhútán                                     Thimphu 
Srí Lanka                                 Kolamba 
Maledivy                                 Male 
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geograficky se region rozděluje na 3 části: 
 

) náhorní plošina Dekan – vnitrozemí, suché podnebí, poušť Thár 

) území západního Ghátu + jižní Himálaj – jedno z nejdeštivějších míst světa – monzuny, v 
Himálaji i během letního monzunu sněhové přeháňky 

) Indoganžská nížina – největší náplavová nížina světa, oblast delty řeky Gangy a Brahmaputry 
= velmi úrodná půda;  další významná řeka – Indus – povodí řeky = „kolébka“ nejstarší 
civilizace 

 
obyvatelstvo:  

− druhý nejlidnatější region – Indie, Bangladéš + Pákistán  více než 1,4 mld obyvatel 

− 1/5 světové populace 
 
náboženství: 

− hinduismus – nejvlivnější, společnost rozdělena do KAST (zákonem zakázáno, ale přežívá 
hlavně na vesnicích), brahmáni = kněží; posvátné zvíře = kráva 

− buddhismus 

− islám 
 

• doporučuji: youtube: Jižní Asie 
 

 
Fyzika- hadacek@skolajinocany.cz 
- Otáčivé účinky síly – Užití páky – vytvořit krátké výpisky do svého sešitu, seznámit se s využitím 
páky, ústně si zodpovědět úlohy 1 – 4 na str. 51. 
                                       - Páka – řešení úloh – přečíst si a podívat se na postupy při výpočtech u 
příkladů 1, 2 (str. 52 – 53), písemně vyřešit do sešitu příklady str. 53/cv. 1,2,3 (nezapomeň na zápis 
zadání, podtržení podle pravítka, vzorec, dosazení do vzorce, výpočet, slovní odpověď.)  
   - zhlédnout výkladové video na PÁKU: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150013-
jednoduche-stroje/video/?page=1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150013-jednoduche-stroje/video/?page=1
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150013-jednoduche-stroje/video/?page=1
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Angličtina- javurek@skolajinocany.cz 
Present perfect 
Napiš do exercise booku (školní sešit):      past participle (třetí sloupec) 

Otázky v present perfect: 

Have + osoba + past participle + zbytek věty. 

Have you been in Britain?  

Has she lost her keys? 

Have we bought a car already? 

Odpovědi: 

No, I haven’t / have not  No, She hasn’t / has not No, We haven’t / have not 

Yes, I have   Yes, She has   Yes, We have 

Použití ever a never: 

Ever – means up to now – znamená do teď - někdy. 
Never – means not up to now – nikdy. 
Have you ever been in Spain? Byl jsi někdy ve Španělsku?  
I have never been in Britain. Nikdy jsem nebyl v Británii. 

Tato dvě slovíčka (ever, never) se píší mezi HAVE a PAST PARICIPLE, v otázce pak mezi OSOBU a PAST 
PARTICIPLE. 

Učebnice (Students Book): strana 58 cv 1 – přečíst. 

Pracovní sešit (Work Book): strana 46 

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

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
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 
Podmět 

1. Podtrhněte podmět a určete, kterým slovním druhem je vyjádřen 

Nikdo jim o tom nic neřekl. 

Nemocný s námahou otevřel oči. 

Protože je spojka podřadicí. 

Po poli pobíhalo stádo koní. 

Já jim to pošlu. 

Nakonec se jí podařilo malé štěně zachránit. 

Udělal jsi to ty? 

Najednou se ozvalo au. 

Jeden z klokanů se rozběhl přímo k nám. 

Je důležité věřit v šťastný konec. 

Nejchytřejší vyhraje. 

Nad údolím se kupila šedivá mračna. 

2. Podtrhněte podmět a určete, zda je holý, nebo rozvitý 

Petr, Pavel a Honza nestihli vlak. 

Bílé koťátko si hrálo s klubkem. 

Na stole stála váza s květinami. 

Pruhované zebry a dlouhokrké žirafy pozorovaly kolem projíždějící autobus. 

Rozbouřené řeky ohrožovaly okolní domy. 

Najednou začal zajíček utíkat pryč. 

Potom na horách udeřily mrazy. 

3. Určete ve větách podmět 

V televizi mluvili o zhoršujícím se stavu životního prostředí. 

Přinesl jí kytici růží. 

Uviděla padající hvězdu. 

Už jste mu to řekli? 

Ubytovali nás v prostorném pokoji. 

Prodávají tam dobrou zmrzlinu. 

Přijďte včas! 
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Přísudek 
1. Podtrhněte přísudek a určete, zda je holý, nebo rozvitý.                                           

Celý večer četla knihu. 

Rychle k nám přiběhl. 

Nejraději by nás neustále poučovala. 

Krásná plavovlasá víla tančila. 

Erika z vedlejšího domu se stala policistkou. 

Můj kamarád Richard je známý hokejista. 

 

2. Vypište přísudek  

Věra se stala úspěšnou zpěvačkou. 

Příští rok bude Jana chodit do deváté třídy. 

Pes je věrný přítel člověka. 

Určitě by jí pomohli. 

Prádlo bylo pořád mokré. 

Zítra budeme celý den uklízet. 

Včera jsme psali text z matematiky. 

Toto zákoutí bylo jeho nejoblíbenějším místem. 

Budeme na vás čekat před nádražím. 

Konečně na nástupiště přijel vlak z Ostravy. 

 

         3.     Doplňte jako přísudek vhodné citoslovce 

Vrabec ________________ na střechu. 

Pes ___________________ přes plot. 

 

4. Nahraďte přísudky tvořené slovesy vhodnými citoslovci.                                         

Náhle kohout zakokrhal. 

Její pes zavrčel na listonoše.  

Krávy bučely, ovce bečely a kozy mečely. 

Sýkorka uletěla z krmítka. 
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Občanská výchova- capova@skolajinocany.cz 

Zápisy si můžete vytisknout a nalepit do sešitu, není potřeba je přepisovat ☺ 
 
Přečtěte si kapitolu Kulturní bohatství v učebnici na str. 48-51. 
Podívejte se na naše památky zapsané do Seznamu světového dědictví UNESCO 
https://www.unesco-czech.cz/cesky-krumlov/videogalerie/#page_start 
Národní parky zde: 
Informace o národních parcích https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1129337346-pridej-
se/210562248410008 
NP České Švýcarsko https://www.youtube.com/watch?v=HcvLwQ90k4k 
NP Podyjí https://www.youtube.com/watch?v=FKFWGCPi13M 
Šumava https://www.youtube.com/watch?v=fl7RtvBNnzM 
Krkonoše https://www.krnap.cz/propagace-krkonos/ 
 
Zápis do sešitu a úkoly: 
 

Téma: Kulturní bohatství 
= výtvory a hodnoty, které existují po staletí, předávají se dalším generacím 
 
1. VÝZNAMNÉ VÝTVORY LIDSKÉ ČINNOSTI 
- předměty a stavby, které dokládají historický vývoj a způsob života společnosti 
a) památky zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO 
„Seznam světového dědictví“ – nejvýznamnější kulturní a přírodní památky světa 
Praha – historické centrum 
Kutná Hora – historické centrum a chrám sv. Barbory 
Žďár nad Sázavou – kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
Litomyšl – renesanční zámek 
Olomouc – sloup Nejsvětější Trojice 
Kroměříž – arcibiskupský zámek, Květná a Podzámecká zahrada 
Brno – vila Tugendhat 
Lednicko-valtický areál 
Třebíč – románsko-gotická bazilika a židovská čtvrť 
Telč – historické centrum 
Český Krumlov – historické centrum 
Holašovice – vesnice se stavbami ve stylu selského baroka 
b) národní kulturní památky 
- výtvory lidské činnosti, které patří k nejvýznamnějším, jsou součástí kulturního dědictví národa 
- o jejich vyhlášení rozhoduje vláda ČR, celkem asi 230 
Patří sem např.: Pražský hrad, korunovační klenoty, hrad Karlštejn, Staroměstská radnice, Karlův 
most, Národní divadlo, Národní muzeum, Vyšehrad, Lidice, hora Říp s rotundou sv. Jiří, hrad Zvíkov, 
hrad Bezděz, Babiččino údolí atd. 
c) kulturní památky 
- výtvory lidské činnosti, které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem 
- je jich celkem asi 44 500 
Patří sem např.: fara a kostel v Tachlovicích, tvrz v Třebotově, Smírčí kříž ve Zbuzanech, zámek 
Hořelice, Husův sbor v Rudné, zámek Průhonice, Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu, hrad Okoř, 
kostel sv. Jana Nepomuckého v Chrášťanech, kostel sv. Kateřiny v Chotči, fara a zámek v Hostivicích 
atd. 

https://www.unesco-czech.cz/cesky-krumlov/videogalerie/#page_start
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1129337346-pridej-se/210562248410008
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1129337346-pridej-se/210562248410008
https://www.youtube.com/watch?v=HcvLwQ90k4k
https://www.youtube.com/watch?v=FKFWGCPi13M
https://www.youtube.com/watch?v=fl7RtvBNnzM
https://www.krnap.cz/propagace-krkonos/
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2. KULTURNÍ ZVYKLOSTI 
- obyčeje a zvyky, spojené obvykle s oslavami různých svátků a výročí 
Sem patří např. velikonoční půst, pomlázka, výroba kraslic, tradiční masky a masopustní průvod 
apod. 
 
3. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 
- ekologicky cenné lokality se zachovalou původní krajinou nebo cennými přírodními prvky, mají 
zvýšenou ochranu a péči 
a) národní parky 
- rozsáhlá území s dochovanými přirozenými ekosystémy 
- platí zde přísný režim ochrany, je omezen volný pohyb lidí 
Jsou to: NP České Švýcarsko, Krkonošský NP, NP Podyjí, NP Šumava 
b) chráněné krajinné oblasti 
- rekreační využití se zvýšenou ochranou 
Je jich 26, např.: Český kras, Křivoklátsko, Brdy, České středohoří, Labské pískovce, Kokořínsko, Český 
ráj, Jizerské hory, Jeseníky, Beskydy, Pálava atd. 
c) národní přírodní rezervace 
d) přírodní rezervace 
e) národní přírodní památky 
f) přírodní památky 
Existují také přírodní parky, památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. 
 
Úkol: Vyhledejte v seznamech přírodních rezervací a přírodních památek významná chráněná místa 
vyskytující se v okolí vašeho bydliště, v našem kraji. Zapište si je do sešitu.  
Můžete také napsat krátký referát s fotografiemi o kulturně či přírodovědně významných místech 
v našem okolí, která jste navštívili. 
Vypracované úkoly mi pošlete vyfocené na můj e-mail. 
 
 

Výchova ke zdraví- capova@skolajinocany.cz 
Zápisy si můžete vytisknout a nalepit do sešitu, není potřeba je přepisovat ☺ 
Zápis do sešitu tentokrát nebude, ale… ☺ 
Úkol: Přečtěte si následující příběh. Je ho jenom část.  
Vaším úkolem je zkusit vymyslet a napsat do sešitu (pokud máte možnost tisku, začátek příběhu 
nejdřív nalepte), jak si myslíte, že by příběh mohl pokračovat. Určitě najdete spoustu možností a já 
vám záměrně nebudu napovídat. 
Vaše pokračování příběhu mi pak pošlete na e-mail. 
Pro ty z vás, kdo jsou zvědaví, mám dobrou zprávu. Jak to v našem příběhu skutečně dopadlo, se 
dozvíte příště ☺ 
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Přírodopis- capova@skolajinocany.cz 
Zápisy si můžete vytisknout a nalepit do sešitu, není potřeba je přepisovat ☺ 
Přečtěte si v učebnici kapitolu Louka, pastvina, step. 
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. 
Máte-li možnost, vydejte se na louku, všímejte si rostlin, které tam rostou, a zkuste některé z nich 
poznat. 
Video o stepi v Milovicích: 
https://www.novinky.cz/cestovani/clanek/unikatni-ceskou-step-nam-muze-zavidet-cely-svet-
40263531 
Vzácný koniklec v Krkonoších 
https://www.youtube.com/watch?v=rVHeCwD45ek 
Svatý Jan pod skalou – kavyl, koniklec, divizna: 
https://www.youtube.com/watch?v=pgxhXbs_d2k 
 
Zápis do sešitu: 

Téma: Louka, pastvina, step 
Louky a pastviny – přirozené ekosystémy obhospodařované člověkem 
Stepi – podobné jako louky, nižší množství srážek, bez obhospodařování 
Rostou zde společenstva bylin. 
 
LOUKA 
Rostlinstvo luk se liší podle míry vlhkosti, podle stupně obhospodařovatelnosti a podle složení půdy. 

https://www.novinky.cz/cestovani/clanek/unikatni-ceskou-step-nam-muze-zavidet-cely-svet-40263531
https://www.novinky.cz/cestovani/clanek/unikatni-ceskou-step-nam-muze-zavidet-cely-svet-40263531
https://www.youtube.com/watch?v=rVHeCwD45ek
https://www.youtube.com/watch?v=pgxhXbs_d2k
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- poskytují potravu pro hospodářská zvířata (čerstvé nebo sušené trávy a byliny) 
- jsou pravidelně koseny, zpravidla dvakrát ročně (první senoseč na začátku léta, koncem léta druhá 
senoseč = otava) 
- rostou zde především jednoděložné rostliny z čeledi lipnicovité – luční trávy: 
lipnice luční, srha laločnatá, bojínek luční, psárka luční, jílek vytrvalý. 
Obvyklým květenstvím je lata (lipnice, srha) nebo klas (bojínek, psárka, jílek). 
- byliny: pampeliška lékařská, sedmikráska obecná, kopretina bílá, kohoutek luční, zvonek rozkladitý, 
jetel luční, jetel plazivý, šťovík kyselý, zběhovec plazivý, šalvěj luční, jedovatý pryskyřník prudký a na 
podzim ocún jesenní, vzácně orchideje, např. prstnatec májový 
 
PASTVINA 
- obhospodařovány spásáním, dobytek okusuje i keře a stromky → zabraňuje zarůstání dřevinami, 
pastva musí být řízená, jinak dojde ke znehodnocení pastviny 
- rostou zde především trávy – snadno se obnovují 
 
STEP 
- v ČR vzácně (např. Pálava), rostou zde chráněné druhy rostlin 
Stepní květiny kvůli suchu a teplu kvetou a plodí na jaře, zbytek roku přečkávají v podobě semen, 
listových růžic nebo cibulí pod zemí. 
- převládají trávy: např. kavyl Ivanův 
- byliny: koniklec velkokvětý, hlaváček jarní, divizny, hvozdík kartouzek  
  
Význam luk a pastvin 
- rostliny zde žijící zabraňují vodní a větrné erozi, jsou zdrojem potravy, léčivé byliny 
 

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. 
 
Učit se nová slovíčka i se správnou výslovností a procvičovat hravou formou získanou slovní zásobu 
můžete tady: 
 
https://programalf.com/alfik/index.html?lng=cz 
stačí zadat kód školy: ucimesedoma 
registrovat se nemusíte, stačí odkliknout X 

 
Výtvarná výchova- capova@skolajinocany.cz 
Nakreslete čarodějnici – veselou, děsivou, hezkou, ošklivou, mladou, starou… jakou chcete ☺ 

 
 
 
 

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

