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7. třída 
Matematika- havlikova@skolajinocany.cz 

− zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu geometrie 
 
Téma:  Rovnoběžník 
 
= čtyřúhelník, jehož protilehlé strany jsou rovnoběžné a stejně velké 
 
a = /AB/ = /CD/ = c               d = /AD/ = /BC/ = b 
 
4 strany, 4 vrcholy, 4 úhly jejichž součet je 360 stupňů 
 
velikosti protilehlých úhlů mají stejnou velikost        úhel DAB = úhel BCD 
                                                                                         úhel ABC = úhel CDA 
 
 
úhlopříčky rovnoběžníku se vzájemně půlí 
 
každý rovnoběžník je středově souměrný 
 

− Úkoly:   UČ str. 108 – žlutý obdélník 
              UČ str. 108/5 a)      108/6       109/11a) 
 
 
Výška rovnoběžníku 
 
    v = vzdálenost rovnoběžných přímek, na nichž leží jeho protější strany 
    v = kolmice z vrcholu na protější strany nebo ze strany na stranu protější 
 

1. Úkoly:   UČ str. 109 / Příklad 1: 
              UČ str. 110/14 

2. youtube: Konstrukce výšek v rovnoběžníku 
 
 
Obsah kosodélníku 
 
S = a . va       strana  a   .   výška a 
 

− Úkoly: UČ str. 111/17 a), b)    111/18 
            PS str. 119/3;      120/ lišta      120/6       121/7 
 
 

• zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu geometrie 
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Téma:  Obsah trojúhelníku 
 
S = a . va : 2      S = a . va lomeno 2      S = strana a  . výška a  lomeno (děleno) 2 
 
Obsah trojúhelníku se rovná polovině součinu délky jedné strany a k ní příslušné výšky. 
 
 

• Úkoly:  UČ str. 112 – žluté rámečky 

• youtube: výpočet obsahu trojúhelníku 

• UČ str. 111/1;   112/7 

• PS   122/1;    122/2;      123/4    
 

 

Dějepis- havlikova@skolajinocany.cz 
− Zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu dějepisu 

 
Téma:  Protireformace – katolická reforma 
 
= reakce katolické církve na protestantskou reformaci 
= reakce na učení Martina Luthera 
= snaha o návrat protestantů ke katolické církvi 
 

− probíhala přibližně od 16. století do 18. století 

− probíhala jako násilné či nenásilné znovuobracení nekalíků na římskokatolickou víru = 
REKATOLIZACE 
- poddaní se museli podřídit církvi svého pána 
- represe 
- misie = soustavné šíření katolické víry kázáním a jinou misijní činností; člověk, který se této činnosti 
věnuje = MISIONÁŘ 
- zakládání náboženských řádů – nejznámějším řádem se stali JEZUITÉ – Tovaryšstvo  
Ježíšovo, založeno r. 1534 sv. Ignácem z Loyoly 
- vytváření Mariánského kultu = náboženská úcta k Panně Marii, matce Ježíše Krista 
- pro přiblížení problematiky lidovým vrstvám bylo využito barokní divadlo nebo prvky 
barokního chrámového stavitelství 
            - v českých zemích probíhala od bitva na Bílé hoře – r. 1620 
 
 

− Zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu dějepisu 
 
 
Téma:  Španělsko, Nizozemí, Rusko 
 
Španělsko 
Karel I.  Habsburský     ( 1500 - 1558) 
 

• v letech 1etech 1516 – 1556 španělský král 

• od roku 1519 císař Svaté říše římské jako  Karel V. 

• ve své době nejmocnější panovník Evropy 



 
Týden 1.6.-5.6. 

 

• obránce katolické církve, absolutistická vláda 

• Španělsko bohatlo díky svým koloniím 
 
Dvě větve Habsburského rodu – španělská a rakouská 
 
Filip II. Španělský   ( 1527 – 1598) 
 

− španělský král v letech 1556 – 1598 

− syn Karla V., manžel anglické královny Marie I. Tudorovny 

− katolík 

− válčil s Francií, Turky ( porážka Turků r. 1571 v námořní bitvě u Lepanta), Anglií ( jeho Armada 
poražena  Alžbětou I.) 

− od r. 1581 portugalský král 

− boj proti reformaci pomocí INKVIZICE = právní instituce katolické církve, která se měla 
vypořádat s kacířstvím, pronásledování protestantů, vyšetřování v otázkách víry a mravů, což 
prováděla příslušná církevní autorita – inkvizitor, využívání práva útrpného = mučení, soud , 
trest – pokání, pouť do vzdáleného místa, nošení žlutého kříže po zbytek života, konfiskace 
majetku, vypovězení ze země, smrt upálením 

 
 
Nizozemí 
 

− součást habsburské říše 

− vláda místodržících 

− rozvinuté zemědělství, řemeslo (manufaktury), obchod, bohatá města 

− S nizozemské provincie – KALVINISMUS – pronásledování stoupenců – inkvizice = nepokoje, 
vzpoury, povstání – povstalci potrestáni nebo útěk do zahraničí  

 
Vilém Oránžský  (1533 – 1584) 

− od r. 1559 místodržitel nizozemských provincií Holland, Zeeland, Utrecht 

− představitel a organizátor nizozemské revoluce (1568 – 1648) – boje Nizozemců proti 
španělskému režimu; r. 1572 odtržení severních provincií 

− r. 1584 prohlášen hlavou Spojených provincií nizozemských – titul „hrabě holandský“ 

− r. 1584 zavražděn francouzským katolickým fanatikem 
 
 
Rusko 
 

− zemědělský stát, od 16. století rozvoj řemesla a obchodu 

− zaostává za Z Evropou 

− bojaři = bohatá ruská šlechta 

− silný vliv pravoslavné církve 
 
Ivan IV. Hrozný  (1530 – 1584) 
 

− doba vlády 1533 – 1584 

− od r. 1533 moskevský velkokníže – regentská vláda 

− od r. 1547 první ruský car = samovládce vší Rusi 
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− vzdělaný, velmi schopný 

− absolutistická vláda – v Rusku zvaná  SAMODĚRŽAVÍ 

− porážka tatarských chánů – kontrola nad celým tokem řeky Volhy 

− osidlování Sibiře  

− omezování moci bojarů – konfiskace majetku, vyhnanství, popravy = teror = přízvisko Hrozný 

− r. 1584 umírá – roste moc bojarů – Boris Godunov, po jeho smrti zmatky v říši 
 
Roku 1613 zvolen nový car Michail III. Romanov  (1597 – 1645) 
 

• doba vlády 1613 – 1645 

• obnovil ekonomický rozvoj země – povolal z ciziny průmyslníky, řemeslníky, obchodníky a 
učence 

• nástup dynastie Romanovců – vládla do roku 1917 
 
   

Zeměpis- havlikova@skolajinocany.cz  

− zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu zeměpisu 
 
Téma:  Zakavkazsko 
 

− území na J od Velkého Kavkazu, na S od Malého Kavkazu, na V hranici tvoří Kaspiské moře a 
na Z Černé moře 

− mírný podnebný až subtropický pás, části Kavkatu – vysokohorské podmínky 

− státy se staly opět samostatnými po rozpadu SSSR (1991) 
 
 3 státy: 
 
Arménie                                           hl.m. Jerevan 
                                                          29 800 km2        3 016 000 obyvatel 
 
Ázerbájdžán                                    hl.m.  Baku 
                                                          86 600 km2        9 960 000 obyvatel 
 
Gruzie                                              hl.m.  Tbilisi 
                                                          69 700km2         3 700 000 obyvatel 
 
 
 3 sporná území : Abcházie, Jižní Osetie, Náhorní Karabach 
 

− státy se staly opět samostatnými po rozpadu SSSR (1991) 

− dlouhotrvající a přetrvávající etnické – národnostní problémy (např. r. 2008 válka mezi Gruzií 
a Jižní Osetií) 

− nízká životní úroveň – současný rozvoj 
 
Hospodářství: 
 

− původně poměrně zaostalá oblast, hospodářský rozvoj po roce 1998 (Ázerbájdžán) 

− v zemědělství pracuje 40% obyvatel 
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        - Gruzie + Abcházie – vinná réva, čaj, citrusy, tabák 
        - Arménie – obiloviny, fíky, granátová jablka, meruňky, olivy 
        - Ázerbájdžán – bavlna, tabák, citrusy, vinná réva 
 

• průmysl – těžba surovin – měď, horčík, ropa (Ázerbájdžán) 
 
 

1) Úkoly:  UČ str. 101 – prostudovat „ Zajímavosti Zakavkazska“ 
             UČ str. 102 prostudovat „Shrnutí“ 
 
 

• souhrnný test – a) vytiskni, vyplň a vlep do sešitu zeměpisu 
                                     b) neopisuj otázky, do sešitu zeměpisu napiš pouze odpovědi 
 
 
Téma:  Asie – souhrnný test 
 

) Nejvyšší hora Asie: 
A. Mont Everest             B. Ararat               C. Fudži              D. Plympos 
 
 

− Nejvyšší pohoří Asie: 
A. Hindúkuš                   B. Kavkaz             C. Himálaj 
 

− Nejlidnatější stát Asie: 
A. Japonsko                   B. Indonésie           C. Filipíny          D. Čína 
 
 

− Největší poloostrov Asie: 
A. Arabský                 B. Kamčatka              C. Malajský         D. Korejský 

− Napiš jména 3 asijských států, které se rozkládají pouze na ostrovech či souostrovích 
 
1........................................... 2............................................ 3.................................................. 
 
 

− Z nabídky řek podtrhni (vypiš) ty, které protékají Asií: 
 
Eufrat, Ob, Nil, Jang-c-tiang, Kongo, Ganga, Mississippi, Tigris   
 
 

− K uvedeným městům doplň název státu, ve kterém se nacházejí: 
 
            Peking............................................               Šanghaj ................................................. 
            Kábul …........................................                Astana …............................................... 
            Tokio ….........................................               Nagasaki …........................................... 
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• Podtrhni (vypiš) státy, které řadíme mezi tzv. „asijské tygry“ 
 
Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Afghánistán, Thajsko, Malajsie, Tchaj-wan, Nepál 
 
 

• Napiš jméno ekonomicky nejvyspělejšího státu Asie: ….................................................... 
 
 

• Doplň do tabulky názvy států podle významných charekteristik: 
 
koberce – chov ovcí – těžba ropy  …............................................................. 
 
těžba železa – čajovník – chov skotu …......................................................... 
 
hračky, elektronika – chov prasat – těžba uhlí …........................................... 
 
 

• Jakou zkratku má „ Organizace zemí vyvážejích ropu“? 
   
      A. OPEC               B. OSN            C.  SEATO              D.  EU 
 
 

• Jak se nazývá největší poušť severní Číny? 
 
A. Taklamakan                 B. Gobi                  C. Karakum      
  

 
Fyzika- hadacek@skolajinocany.cz 
Fyzika – GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ RYCHLOSTI POHYBU A DRÁHY POHYBU 

- Pročíst si v učebnici str. 73 – 76 
- Opakovat si učivo kapitoly POHYB TĚLES 

 
Angličtina- javurek@skolajinocany.cz 
Going to 

Vocabulary: slovíčka 6A a 6B 

Doplňte cvičně do tabulky:  
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Pracovní sešit (Work Book): strana 54, 55 

• Cvičení 1, 2, 5, 6 – do exercise booku 

• Cvičení 1-5 zaměřeno na slovíčka, ověřte jejich správnost v zadní části 
workbooku. 

 

Zaslat na email nebo Discord ofocený či naskenovaný vocabulary a exercise book. 

 
Český jazyk- krenova@skolajinocany.cz 
Nezapomenout na čtenářský deník do 8. 6. 
 
Pro výuku na úterý 
 
 
1. Podtrhni větu vedlejší a urči její druh : 
 
Hned vrátil, co mu nepatřilo.                        VV…………… 
Je zajímavé, že nepřišli.                               VV…………… 
Kdo se bojí, ať nikam nechodí.                     VV…………… 
Udivilo nás, že o ničem neví.                        VV…………… 
Hodinu trvalo, než přijel vlak.                        VV…………… 
Zeptal se mě, jak to má udělat.                     VV…………… 
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2. Doplň vhodné věty vedlejší a rozhodni, zda jsou podmětné,  nebo předmětné : 
 
Vždy mu bylo lhostejné,…………………..           
Zdálo se, ………………………………….. 
Teď už je mi jasné,……………………….. 
Stále jsme mu říkali,……………………… 
Nebylo nutné,…………………………….. 
Věděli jsme,……………………………… 
Právě jsme mluvili o tom, ………………. 
 
3. Vyznačené podměty nahraď vedlejší větou podmětnou. Napiš správně čárky. 
 
Žalobník není nikde oblíbený. 
 
 
Jirkovo přání bylo splněno. 
 
 
Bylo by vhodné domluvit se. 
 
 
Strašpytel nesmí do lesa. 
 
 

4) Doplňujte vedlejší věty předmětné: 

Poraďte mi, kde ...................................................................................... 

Rád bych věděl, proč .............................................................................. 

Vyprávěl nám, jak ................................................................................. 

Nevěděli, odkud ..................................................................................... 

Poznali jsme, kdo ................................................................................... 

Recitátor předvedl, co ............................................................................ 

Spisovatel nám popsal, jaké ................................................................... 

Žádal nás, abychom ................................................................................ 

Oznámili jsme, že ................................................................................... 

Otec synům nařídil, aby ......................................................................... 
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5) Nahraďte předmět vedlejší větou předmětnou: 

Vedoucí se postaral o šťastný návrat všech horolezců do základního tábora. 

Moderátor ohlásil změny večerního programu. 

Nespoléhejte se při zkoušení na nápovědu spolužáků. 

Podle loga firmy jsme poznali hlavního sponzora závodu. 

Musíte zajistit dobré podmínky pro všechny. 

6) Rozlište věty vedlejší podmětné a předmětné: 

Lucka nám vyprávěla, kde byla s rodiči na dovolené. 

Vzrušeně nám popisovali, co zažili v lese. 

Divili jsme se, že se to dalo uskutečnit. 

Kdo se včas přihlásil, mohl se zúčastnit soutěže. 

Slyšeli jsme, jak si soused zpívá ve sprše. 

Zdá se nám, že venku začíná hustě pršet. 

Řekněte babičce, že přijedeme až v sobotu. 

7) Jazykový rozbor 

Nádražní rozhlas oznámil, že vlak má zpoždění. 

Cítil, že se rozkřikuje na nevinného. 

a) Určete počet vět v obou souvětích. 

b) Z 2. souvětí vypište základní skladební dvojice. 

c) V 1. větě 1. souvětí určete slovní druhy. 

 

Občanská výchova- capova@skolajinocany.cz 

Zápisy si můžete vytisknout a nalepit do sešitu, není potřeba je přepisovat ☺ 
Přečtěte si v učebnici kapitolu o obraně státu – povinnosti občana (str. 64 – 65). 
Zápis do sešitu: 

Téma: Obrana státu 
= souhrn opatření k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu 
a ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením 
Za obranu státu odpovídá vláda. 
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POVINNOSTI OBČANA 
Branná povinnost – povinnost všech občanů ČR (18 až 60 let) plnit úkoly ozbrojených sil, plní se za 
stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu – vyhlašuje Parlament, může být nařízena i pracovní 
povinnost nebo výpomoc 
Voják – odvodní řízení, vykonává vojenskou činnou službu, plní povinnosti 
Voják v záloze – nevykonává činnou službu, k doplnění ozbrojených sil 
Aktivní záloha – dobrovolně se rozhodli převzít výkon branné povinnosti, vojenská cvičení, mají 
civilní povolání, také bývalí vojáci z povolání 
Mobilizace = hromadné povolání vojáků v záloze do mimořádné služby za válečného stavu 
V situaci ohrožení a obrany státu 
- musíme chránit sebe i ostatní 
- nutnost disciplinovaného chování bez zbytečného riskování 
- nepřeceňovat své síly a možnosti 
 
 
 

Výchova ke zdraví- capova@skolajinocany.cz 
Zápisy si můžete vytisknout a nalepit do sešitu, není potřeba je přepisovat ☺ 
Zápis do sešitu: 

Téma: Strach a fobie 
Strach – vytváří se na základě špatné zkušenosti, jeho úkolem je příprava člověka na nebezpečí, plní 
ochrannou funkci 
Fobie = panický strach z někoho nebo něčeho, případně také odpor, nenávist – lze vyprovokovat 
podvědomě nebo sociálním učením 
ARACHNOFOBIE = strach z pavouků 
KLAUSTROFOBIE = strach z malých uzavřených prostor 
SOCIOFOBIE = strach z kontaktu s lidmi 
XENOFOBIE = strach z neznámého, cizího, z cizinců (strach nebo nenávist) 
NOMOFOBIE = strach ze ztráty mobilního signálu, ze ztráty komunikace přes mobil 
TRISKAIDEKAFOBIE = strach z čísla 13 
SPEKTROFOBIE = strach ze zrcadel 
Další fobie: strach z nemoci, velkých zvířat, hadů atd. 
 
Čeho se bojí děti? 
- tmy – drží se za ruku, rozsvícená lampička 
- hněvu rodičů 
- zvířat, např. psa 
Z čeho mají strach dospělí? 
- z nemoci 
- chůze nočním městem 
- o své blízké 
- ze ztráty zaměstnání 
- při setkání s nebezpečným zvířetem 
Z čeho máš strach ty? 
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Osobní bezpečí – je potřeba si chránit, zbytečně neriskovat 
Tvoří ho domov, rodina, zdraví, kamarádi. 
 
Podívejte se na video: 
Pět nejčastějších fobií: https://www.youtube.com/watch?v=FfRUfMUcHMA 
 
Úkol: Dokončením následujících vět vytvoř shrnutí této kapitoly. Vypracovaný úkol mi pošli e-mailem. 
 
Šikana je … 
Šikanování může mít formu … 
Agresorem bývá … 
Obětí šikany se stává … 
Při vandalizmu dochází k ničení … 
Drogou může být … 
Opakovaným užitím drogy může vzniknout … 
Za legální drogy považujeme … 
 protože …. 
K důsledkům drogové závislosti patří … 

 
Přírodopis- capova@skolajinocany.cz 
Zápisy si můžete vytisknout a nalepit do sešitu, není potřeba je přepisovat ☺ 
Přečtěte si v učebnici kapitolu Léčivé a jedovaté rostliny, strana 79 a 80. S pomocí učebnice 
vypracujte úkoly v pracovním sešitě a vyfocenou stránku mi pošlete e-mailem, ať ji můžu 
zkontrolovat a napsat vám, jak se vám při práci dařilo, co jste zvládli a co je potřeba opravit. 
Zeptejte si maminky nebo babičky, jestli má na zahrádce nějaké bylinky, které využívá při léčbě nebo 
jako koření. Máte-li možnost, naučte se je rozpoznávat nejen podle vzhledu, ale i podle vůně. 
Podívejte se na videa:  
Léčebné účinky kopřivy: https://www.youtube.com/watch?v=WcA7-GCP8Q8 
Využití pampelišky: https://www.youtube.com/watch?v=GOdkTEOzrA0 
Řepík lékařský: https://www.youtube.com/watch?v=QMzJPmGZrf4 
Šalvěj lékařská: https://www.youtube.com/watch?v=-JU5ZON-W48 
Nejjedovatější rostliny v ČR: https://www.youtube.com/watch?v=54WVnMSQs30 
Bolševník obrovský aneb krásy slovenské přírody: https://www.youtube.com/watch?v=qZ-aUaq3t58 
Rostliny pryskyřníkovité a makovité: 
https://www.youtube.com/watch?v=rb26MWkRHQE&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXd
MSf&index=21 
Rostliny lilkovité: 
https://www.youtube.com/watch?v=NWCFlThn7dU&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdM
Sf&index=27 
Zápis do sešitu: 

Téma: Léčivé rostliny 
= rostliny využívané v lidovém léčitelství, obsahují látky, které mají příznivé účinky na naše zdraví 
Využívají se kořeny, oddenky, listy, nať, květy nebo plody, často ve směsi – čaj proti kašli, na žaludek, 
průduškový, při chorobách močových cest atd.  
Výroba léků (přesná dávka, jinak mohou škodit!), mastí, gelů, tinktury, kosmetických přípravků, 
využití v kuchyni jako koření (saturejka, majoránka, dobromysl, šalvěj, tymián, máta, kmín, bazalka, 
libeček). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FfRUfMUcHMA
https://www.youtube.com/watch?v=WcA7-GCP8Q8
https://www.youtube.com/watch?v=GOdkTEOzrA0
https://www.youtube.com/watch?v=QMzJPmGZrf4
https://www.youtube.com/watch?v=-JU5ZON-W48
https://www.youtube.com/watch?v=54WVnMSQs30
https://www.youtube.com/watch?v=qZ-aUaq3t58
https://www.youtube.com/watch?v=rb26MWkRHQE&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=rb26MWkRHQE&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=NWCFlThn7dU&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=NWCFlThn7dU&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=27


 
Týden 1.6.-5.6. 

 

Bez černý (květ) – proti nachlazení 
Heřmánek pravý (květ) – protizánětlivý 
Jitrocel kopinatý (list) – hojení ran, na odkašlávání 
Kopřiva dvoudomá (list) – protizánětlivý, močopudný, podporuje trávení 
Kostival lékařský (kořen) – hojivý (na modřiny, pohmožděniny) 
Lípa srdčitá (květ) – při nachlazení, rozpouští hleny 
Máta peprná (nať) – proti žaludečním a střevním potížím 
Mateřídouška vejčitá (kvetoucí nať) – uklidňuje, rozpouští hleny při kašli 
 

Téma: Jedovaté rostliny 
= rostliny, které obsahují látky nebezpečné pro náš organizmus 
Nedotýkat se, neochutnávat! 
Makovité: mák setý (nezralé makovice – opium), vlaštovičník větší, mák vlčí 
Lilkovité: rulík zlomocný, durman obecný, lilek potměchuť, blín černý, tabák virginský (nikotin) 
Pryskyřníkovité: pryskyřník prudký, upolín nejvyšší, hlaváček jarní, sasanka hajní, orsej jarní, blatouch 
bahenní, jaterník podléška, koniklec velkokvětý 
Další jedovaté rostliny: ocún jesenní, lilie bělostná, konvalinka vonná, vraní oko čtyřlisté, zerav 
západní, tis červený, bolševník velkolepý, sněženka podsněžník, bledule jarní, kosatec žlutý, vratič 
obecný, lýkovec jedovatý 
Jedovaté pokojové rostliny: dieffenbachie, brambořík, oleandr 
 
 

Němčina- capova@skolajinocany.cz 
Učte se slovíčka až do páté lekce, 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 
Kresba, malba, koláž, zkrátka volná technika na téma: Jak trávím čas v době koronaviru 
 
 

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

