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7. třída 
Matematika- havlikova@skolajinocany.cz 

 zápis do školního sešitu matematiky 

 

Téma:  Nepřímá úměrnost 

 

= závislost, kdy se jedna veličina zvětšuje a druhá se úměrně zmenšuje – nebo naopak jedna 

se zmenšuje a druhá se zvětšuje 

Tuto závislost lze vyjádřit vztahem      y = k  lomeno  x 

  

grafem nepřímě úměrnosti je křivka zvaná hyperbola 

 

 prostuduj učebnici str. 94 Příklad 1 

 do sešitu geometrie vypracuj: učebnice str. 94/2, nezapoňte si převést zlomky na 

desetinná čísla a daná čísla zaokrouhlit 

 PS  str. 109/2       110/7 

 
Dějepis- havlikova@skolajinocany.cz 

 zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do školního sešitu dějepisu 

 

Téma:  Vzdělanost ve středověku 

 

 většina společnosti negramotná 

 raný středověk – vzdělanost řemeslnická nebo válečnická 

 změny ve společnosti = potřeba rozšířit vzdělání 

 

raný středověk – církevní školy – u farních kostelů, klášterů 

vrcholný středověk – nižší školství: 

 církevní školy 

 městské školy – zřízeny městskou radou 

 trivium – čtení, psaní, počítání 

 praktické zaměření - „ sedmero mechanických umění“ = zpracování vlny, zbrojířství, 

            lodní plavba, zemědělství, lovectví, lékařství a divadelnictví 

 šlechta – soukromí učitelé a vychovatelé 

 latina ustupuje mateřskému jazyku 

 

vyšší školství = UNIVERZITY 

 hlavní roli při zakládání sehrála církev – poskytuje profesory, materiální zajištění, 

kontroluje 

            obsah výuky 

 panovník uděluje privilegia 

 společenství žáků a učitelů = společně žili a studovali v univerzitních kolejích 

 výuka probíhala předčítáním – učebnice byli příliš drahé 

 základ vzdělání = „ sedmero svobodných umění“ - gramatika, rétorika, dialektika 

( trivium), aritmetika, geometrie, astronomie, múzika (kvadrium) 
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 4 fakulty – artistická (filosofická), právnická, medicínská, teologická (bohoslovecká) 

 v čele univerzity – rektor 

 v čele fakulty – děkan 

 absolventi univerzit – titul doktor, středověká světská inteligence 

 nejstarší: Bologna, Padova (Galileo Galilei), Paříž – Sorbona, Oxford, Cambridge, 

Praha 

 

 
Zeměpis- havlikova@skolajinocany.cz  
 

 zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do školního sešitu zeměpisu 

 

Téma:  Regiony Indie – Jižní Asie    II. část 

 

Hospodářství: 

1) všechny státy – rozvojové s výjimkou Indie 

2) tradiční zemědělství, monzunové oblasti – sklizeň 2 -3x do roka, přesto podvýživa a 

hlad 

 

Vzrůstající prosperita cestovního ruchu – Indie, Srí lanka, Maledivy 

 

Indie – Indická republika 

 

 federativní parlamentní republika (vyhlášena r. 1950) 

 člen Commonwealthu 

 hl.m. Nové Dillí 

 název Indie je odvozen od staroperského názvu řeky Indus = Sindhu 

 

rozloha: 3 288 000 km2 

počet obyvatel: 1 282 000 000       hustota zalidnění = 382 obyv./km2 

                          2. nejlidnatější země na světě 

  

geografie: 

Indický subkontinent 

S – Himálajské pohoří 

J – Indický oceán 

Z – Arabské moře 

V – Bengálský záliv 

 

Indií protékají 3 velké řeky – Indus, Ganga, Brahmaputra 

 

) Indie je považována za regionální mocnost a jednu z potencionálních supervelmocí; v 

Asii je 3. největší ekonomikou po Číně a Japonsku, od r. 2019 je 5. největší 

ekonomikou světa 

) disponuje jadernými zbraněmi  

) má vlastní kosmický program 

) je kolébkou světových náboženství – hinduismus, buddhismus, džinismus, sikhismus 

) v minulosti byla značně islamizována – pokles – indičtí muslimové se od Indie odtrhli 
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a vytvořili vlastní stát – Pákistán (r. 1947) 

) etnicky i jazykově velmi různorodá – úřední jazyky = hindština a angličtina; každý 

stát si stanovuje svůj vlastní úřední jazyk = v Indii je celkem 22 dalších oficiálních 

jazyků 

 

 

 Úkol: 

1) Odppověz na otázky: Co je to SÁRÍ ? 

                                        Jaký je národní sport Indie? 

2) Vypiš 5 druhů koření typického pro indickou kuchyni 

3) doporučuji video youtube Taj Mahal(Agra, India) 

 

 

 

 
Fyzika- hadacek@skolajinocany.cz 
- Otáčivé účinky síly – Kladka pevná, kladka volná (uč. str. 54 – 59) – Pořádně přečíst!! 

                                    - projít si úkoly a výpočty na str. 54 – 59, opakovat si! 

                                    - vypsat následující poznámky do sešitu + nakreslit obrázky 

 

Kladka 
kladka = volně otočné kolo se zářezem, po kterém se pohybuje lano (může být také ozubené  

                kolo se řetězem) 

             - slouží k přepravě tělesa (těžkého břemena) do větších výšek 

             - kladka pevná = kladka, která je pevně upevněná na čepu a oba konce lana visí dolů 

                                        - využívání u strojů na stavbách (jeřáb, výtah atd…) 

                                   (NAKRESLIT OBRÁZEK 75 – UČEBNICE STR. 56 – KLADKA 

PEVNÁ)                             

             - kladka volná = kladka, která je zavěšená na lanu (řetězu) – není upevněna na  

                                         Nosníku (jako kladka pevná) 

                                   (NAKRESLIT OBRÁZEK 75 – UČEBNICE STR. 56 – KLADKA 

VOLNÁ)            

             - ROVNOVÁHA SIL NA KLADCE PEVNÉ I VOLNÉ NASTANE, JESTLIŽE NA 

OBOU KONCÍCH  

               PŮSOBÍ STEJNÁ SÍLA !!! 

            - jednoduchý kladkostroj – zařízení skládající se z kladky pevné a kladky volné 

                                            - užití (např. u jeřábů, výtahů, vyprošťovacích zařízeních atd..) při   

                                              zdvihu těžkých břemen, kde je potřeba zmenšit tahovou sílu   

        (NAKRESLIT OBRÁZEK 77 – UČEBNICE STR. 58 – KLADKOSTROJ)                               
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Angličtina- javurek@skolajinocany.cz 

Angličtina 
Present perfect 

Učebnice (Students Book): strana 60 cv 1 – přečíst. 

Učebnice (Students Book): strana 60 cv 1, 2 – Do homework sešitu zapsat 

odpovědi na otázky a přiřadit k sobě poloviny vět ze cvičení 2. (Kdo nechodí na 

online výuku – poslat na email: javurek@skolajinocany.cz, ostatní – probereme 

ústně na výuce.) 

Pracovní sešit (Work Book): strana 47 cvičení 4, 5a, 5b, 6. 

Slovíčka 5C a 5D do vocabulary. 

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/exercise2?cc=cz&se

lLanguage=cs 

 
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise3?cc=cz&se

lLanguage=cs 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:javurek@skolajinocany.cz
https://www.karticky.cz/present-perfect
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs
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Český jazyk- krenova@skolajinocany.cz 

Pracovní list – pro výuku na čtvrtek 

Podmět a přísudek  

Doplň za věty podmět nevyjádřený. 

1. Určitě to zvládneš! ______ 2. Půjdeme tam všichni?. ______ 

3. Lže, jako když tiskne. ______ 4. Tak jsem to nemyslela. ______ 

Vyber a podtrhni vhodný přísudek. Pozor na shodu přísudku s podmětem. 

1. Lodě (jeli, projížděli, pluly) do přístavu. 

2. Skupiny dobrovolníků (sbírali, pracovaly, uklízeli) celou noc. 

3. Pohádkoví draci (požadovaly, žádali, chtěly) nejmladší princeznu. 

4. Dešťové kapky (dopadali, klesali, bubnovaly) na střechu. 

Přiřaď pomocí čísel k sobě správné dvojice. 

1. holý podmět, holý přísudek Soutěžili. 

2. rozvitý podmět, holý přísudek Žáci soutěžili. 

3. holý podmět, rozvitý přísudek Žáci a žákyně soutěžili v piškvorkách. 

4. nevyjádřený podmět, holý přísudek Naši žáci soutěžili. 

5. několikanásobný podmět, rozvitý přísudek Žáci soutěžili v piškvorkách. 

 Vyhledej ve větách podměty, podtrhni je a urči, kterým slovním druhem jsou 

vyjádřeny. 

a) Mladí dnes nepřijdou. c) V uších nám znělo jeho ne. e) Na je předložka. 

b) Potkat úspěch není snadné. d) Na talíři nezůstalo nic. f) Plavání Pavla baví. 

 Rozhodni, zda je podtržený podmět holý nebo rozvitý. 

a) Řev motorů nás ohlušil. ____________________ 
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b) Na rovince za zatáčkou se vozy dostaly do čela jezdeckého pole. 

_________________ 

 Vyhledej ve větě holý podmět a poté z něho vytvoř podmět rozvitý. 

a) Kamarád koupil míč. ____________________ 

 Vlož do věty několikanásobný podmět.  

a) Hrají si na hřišti. ________________________________________________ 

 Rozliš podmět a doplň do závorek. 

a) Na tohle teď nemám čas. ( ) ____________________ 

b) Benzin prodávají do kanystrů. ( _____ ) ____________________ 

c) Vysílali to v televizi. ( _____ ) ____________________ 

d) Navštívíme tě pozítří. ( _____ ) ____________________ 

e) Ptáka poznáš po peří, vlka po srsti, člověka po řeči. ( _____ ) 

___________________ 

 
 

Občanská výchova- capova@skolajinocany.cz 

Zápisy si můžete vytisknout a nalepit do sešitu, není potřeba je přepisovat ☺ 
 
Přečtěte si kapitolu Globální ekologické problémy v učebnici na str. 52-54. 
 
Zápis do sešitu: 
 

Téma: Globální ekologické problémy 
=> mají negativní dopad na životní prostředí planety Země 
1. GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ 
- výkyvy počasí, změna podnebí 
- tání ledovců na pólech 
- zvýšení hladiny moří a oceánů, záplavy 
Příčiny: velké množství jedovatých plynů v atmosféře (z továren, výfuků) – vytváří 
skleníkový efekt (brání úniku tepla ven) 
 
2. ZMENŠOVÁNÍ OZONOVÉ VRSTVY 
- chrání Zemi před pronikáním většiny nebezpečného ultrafialového záření ze Slunce 
- nejtenčí nad Antarktidou – ozonová díra 
Příčiny: freony v chladicích zařízeních nebo farmacii, dnes už se nepoužívají 
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3. NIČENÍ PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ 
- zemědělství, průmyslová výroba 
- kácení tropických deštných lesů → snížení obsahu kyslíku, eroze půdy, vymírání 
živočišných druhů a rostlin 
- znečišťování ovzduší – průmyslové závody, výfukové plyny automobilů, tepelné 
elektrárny → onemocnění dýchacích cest, rakovina 
- velká produkce odpadu → problém s jeho zpracováním – hromadí se v půdě, ve 
vodních zdrojích (oceány, moře, řeky, podzemní voda) 
 
Podívejte se na video, jak správně třídit odpad: https://www.eon.cz/radce/jak-
spravne-tridit-odpad 
O recyklaci plastů: https://www.suez.cz/cs-cz/nase-nabidka/firmy/co-vas-
zajima/sluzby-v-odpadovem-hospodarstvi/svoz-a-nakladani-s-odpady 
Plasty v oceánech: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/plasty-v-oceanech-za-minutu-
do-nich-vyprazdnime-jedno-popelarske-auto-v-roce_1808080700_nkr 
Kácení tisíciletých stromů: https://www.youtube.com/watch?v=ch_UuPB9YeQ 
 
Úkol: Celý týden si všímejte, co všechno vaše rodina dala do odpadu. Napište do 
sešitu, jak vy sami můžete přispět k ochraně životního prostředí. 
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: 

Téma: Šikanování 
Šikana je bezprávní a zbabělá. 
PSYCHICKÉ – opakované posměšky, říkání ošklivých a nepříjemných věcí, 
vyhrožování 
FYZICKÉ – opakované bití, kopání, braní věcí, zamykání v místnostech, vydírání 
- většinou probíhá někde v ústraní, na cestě do školy, ze školy, mimo dohled 
dospělých → je těžké se ubránit 
OBĚŤ (šikanovaný) – něčím se odlišuje, je jiný, má určitou přednost nebo oslabení, 
je jiné rasy nebo národnosti, má handicap apod. 
ÚTOČNÍK (šikanuje) – má touhu ovládat druhé, napodobuje vzory z akčních filmů a 
počítačových her, má nezdravé sebevědomí, zpravidla je tělesně zdatný a obratný, 
získává pro svůj záměr kamarády, chce ubližovat, zotročit druhého atd. 
MLČÍCÍ VĚTŠINA (týrání se odehrává před nimi) – nezastanou se oběti z lhostejnosti, 
bojí se projevit svůj názor, aby se nestali obětí 
KYBERŠIKANA = specifický druh šikany: zasílání výhružných e-mailů a SMS zpráv, 
výhružné telefonáty nebo obtěžování přes chat, vytváření webových stránek, které 
oběť šikany uráží a zesměšňují, publikování obrázků a videí oběti on-line, vyvěšování 
pornografických fotografií na internetu 
Je důležité zajistit ochranu slabších, dodržovat kázeňské předpisy. 
Z pohledu společnosti dochází v souvislosti se šikanou k páchání trestných činů 
proti svobodě a lidské důstojnosti (poškozování cizí věci, ublížení na zdraví, 
omezování osobní svobody, vydírání, loupež, násilí proti jednotlivci nebo skupině 
obyvatel). 

https://www.eon.cz/radce/jak-spravne-tridit-odpad
https://www.eon.cz/radce/jak-spravne-tridit-odpad
https://www.suez.cz/cs-cz/nase-nabidka/firmy/co-vas-zajima/sluzby-v-odpadovem-hospodarstvi/svoz-a-nakladani-s-odpady
https://www.suez.cz/cs-cz/nase-nabidka/firmy/co-vas-zajima/sluzby-v-odpadovem-hospodarstvi/svoz-a-nakladani-s-odpady
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/plasty-v-oceanech-za-minutu-do-nich-vyprazdnime-jedno-popelarske-auto-v-roce_1808080700_nkr
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/plasty-v-oceanech-za-minutu-do-nich-vyprazdnime-jedno-popelarske-auto-v-roce_1808080700_nkr
https://www.youtube.com/watch?v=ch_UuPB9YeQ
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OBRANA PROTI ŠIKANĚ: Svěř se tomu, komu důvěřuješ, mluv o svém problému. 
Pamatuj, že násilí plodí zase násilí. Neuklidňuj se tím, že to jednou musí skončit, 
snaž se problém řešit.  
Můžeš se obrátit na policii 158 nebo Linku bezpečí: 116 111, Bílý kruh bezpečí 
www.bkb.cz, www.donalinka.cz, www.domacinasili.cz, www.linkabezpeci.cz.  
Úkol: Jak jsem vám minule slíbila, zde je celý příběh. Přečtěte si ho a porovnejte s 
pokračováním příběhu tak, jak jste ho napsali vy. Zkuste nad jeho obsahem chvíli 
popřemýšlet.   
 

 

http://www.bkb.cz/
http://www.donalinka.cz/
http://www.domacinasili.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/


Týden 27.4.-1.5. 
 

 
 

 

Přírodopis- capova@skolajinocany.cz 
Zápisy si můžete vytisknout a nalepit do sešitu, není potřeba je přepisovat ☺ 
Přečtěte si v učebnici kapitolu Zahrada a sad, pole. 
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 zahradu nebo půjdete-li na procházku kolem sadu nebo pole, všímejte si 
rostlin, které tam rostou, a zkuste některé z nich poznat. 
Podívejte se na video o ekosystémech naší přírody: 
https://www.youtube.com/watch?v=nztndOZvERk 
Rostliny na loukách a polích, polní plodiny: 
https://www.tvnatura.cz/archiv/video/1127-pole-a-louka-2-dil 
 
Zápis do sešitu: 

Téma: Zahrada a sad, pole 
- pěstují se zde užitkové rostliny (potrava, krmivo): ovocné stromy, zelenina, 
obilniny, okopaniny, olejniny 
- pěstované odrůdy byly vyšlechtěny z planých rostlin 
- pole jsou umělé monokulturní ekosystémy – obilniny, okopaniny  
- zdroj potravy, životní prostředí pro živočichy, estetická funkce, rekreace 

ZAHRADA 
- okrasná, užitková 

https://www.youtube.com/watch?v=nztndOZvERk
https://www.tvnatura.cz/archiv/video/1127-pole-a-louka-2-dil
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ZELENINA = jedlé části jednoletých nebo dvouletých užitkových rostlin 
Dělení podle částí těla, pro kterou zeleninu pěstujeme: 
Kořen: ředkev setá ředkvička, petržel obecná, mrkev setá 
Cibule: česnek kuchyňský, cibule kuchyňská, pór zahradní 
Listy: salát hlávkový, špenát setý, pažitka pobřežní 
List a stonek: petržel obecná, kopr vonný 
Stonek: kedluben 
Květenství: květák, brokolice 
Plod: rajče jedlé, okurka setá, hrách setý, fazol obecný 
Luskoviny – pěstují se pro semena = luštěniny: fazole, hrách, bob, čočka, sója 
OVOCE = jedlé plody vytrvalých semenných rostlin, většinou dřevin, více cukru 
Dělení podle typu plodů: 
Peckovice: broskvoň obecná, meruňka obecná, slivoň švestka, třešeň ptačí 
Malvice: jabloň domácí, hrušeň obecná 
Bobule: srstka angrešt, rybíz červený 
Význam ovoce a zeleniny: zdroj vitamínů (C), minerálních látek (železo, hořčík), 
vlákniny (podporuje trávení), bílkovin (luštěniny) a cukrů 
 
OKRASNÉ ROSTLINY 
Stromy a keře: jehličnany: zerav západní = túje, jalovec obecný, tis červený, smrk; 
listnaté keře: pěnišník = rododendron, zimolez 
Byliny: sněženka podsněžník, bledule jarní, tulipán zahradní, narcis žlutý, pivoňky, 
růže, astry, jiřiny, violka zahradní (maceška), mečíky, lilie, okrasné trávy 
 

SAD 
- rozlehlá plocha s vysazenými ovocnými stromy nebo keři 
- obhospodařují se: kypření, hnojení, řez, postřik proti škůdcům atd. 
Stromy: jabloň domácí, hrušeň obecná, třešeň ptačí, slivoň švestka, broskvoň 
obecná, meruňka obecná 
Keře: rybíz červený, rybíz černý 
 

Téma: Pole 
- monokultura = jeden druh užitkové rostliny 
- kvalitní půda, potlačují se zde plevele, obdělávání, střídání plodin 
- hnojiva: průmyslová, přirozená – hnůj, může vést ke znečištění povrchové vody 
POLNÍ PLODINY: 
OBILNINY: pšenice setá, žito seté, oves setý, ječmen obecný, kukuřice setá atd. 
OKOPANINY: lilek brambor, řepa obecná cukrovka, řepa obecná krmná atd. 
OLEJNINY: brukev řepka olejka, slunečnice roční, mák setý atd. 
Plody obilnin = obilky: z pšenice a žita se získává mouka, z ječmene slad (pivo) a 
kroupy, z ovse ovesné vločky, kukuřice krmná nebo jedlá 
PÍCNINY: tolice setá = vojtěška, jetel luční, bob obecný (krmení zvířat) 
TEXTILNÍ PLODINY: len setý 
LUSKOVINY: hrách setý 
Chmelnice, vinice 
PLEVELE 
- nežádoucí, odebírají světlo, vláhu, živiny, hubí se herbicidy 
V obilninách: vlčí mák, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka 
V okopaninách: merlík bílý 
CHOROBY A ŠKŮDCI 
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- např. plíseň bramborová, mandelinka bramborová – insekticidy 
Používáním chemických látek může dojít k narušení biologické rovnováhy a 
snižování počtu druhů organizmů. 
Ekologické zemědělství – nepoužívá chemické prostředky, nezatěžuje přírodu 
 

Rozptýlená zeleň 
= meze, stromořadí, větrolamy, osamělé stromy a keře 
- zabraňuje půdní erozi, zdržuje vodu, hnízdí zde ptactvo, příznivé mikroklima, úkryt a 
zdroj potravy živočichů, cesty k přemisťování 
Stromy a keře: růže šípková, trnka obecná, bez černý, hloh obecný, planě rostoucí 
ovocné stromy 
Byliny: třezalka tečkovaná, mateřídouška vejčitá, bodlák obecný, řebříček obecný 
 

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 
 
Land art – krajinné umění neboli umělecká díla, obrazy a ornamenty z přírodnin, 
v přírodě 
Poslechněte si, přečtěte, podívejte se, co je Land art: 
https://wave.rozhlas.cz/umeni-odsouzene-k-zaniku-vyzkousejte-tvorit-landart-
5202303 
https://www.srdcetvor.cz/magazin/techniky/a46-landart/ 
Až půjdete ven, do přírody, zkuste nějaké takové umělecké dílo vytvořit z materiálu, 
který kolem sebe najdete, nasbíráte. Moc mě potěšíte, když výsledné dílo vyfotíte a 
pošlete na můj e-mail. Inspiraci můžete hledat zde: 
https://cz.pinterest.com/stech_i/land-art/ 
Možná si pamatujete na krásnou mandalu z kaštanů, kterou na podzim poskládaly 
děti z družiny u naší školy. Kaštany teď v přírodě nenajdete, ale podobné obrazce lze 
snadno vytvořit i z jiných materiálů. Stačí si s nimi trochu pohrát. Tohle jsou moje 
dílka, která jsem vytvořila, jedno přímo v lese, druhé po návratu od moře ☺ 
 

https://programalf.com/alfik/index.html?lng=cz
https://wave.rozhlas.cz/umeni-odsouzene-k-zaniku-vyzkousejte-tvorit-landart-5202303
https://wave.rozhlas.cz/umeni-odsouzene-k-zaniku-vyzkousejte-tvorit-landart-5202303
https://www.srdcetvor.cz/magazin/techniky/a46-landart/
https://cz.pinterest.com/stech_i/land-art/
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