
Realizace témat při distanční výuce šk. rok 2019/20  

7. ročník     7. V 

 

Matematika 

Témata 
realizována v 

plném rozsahu 

Témata 
realizována v 
redukované 

podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Poměr 

- určování 
poměru 

- zvětšování a 
zmenšování 
čísla 
v daném 
poměru 

- měřítko 
plánu a mapy 

- dělení celku 
na části 
v daném 
poměru 

- přímá 
úměrnost 

- nepřímá 
úměrnost 
 

Procenta 

- výpočet 
procentové 
části 

- výpočet 
základu 

- výpočet 
počtu 
procent 

- procenta 
v úlohách z 
praxe 

Procenta 

- úrok 

- promile 

Čtyřúhelníky 

- druhy 
rovnoběžníků 

- obsah 
rovnoběžníku 

- obsah 
trojúhelníku 

- lichoběžníky 

- obsah 
lichoběžníku 

- konstrukce 
lichoběžníku 
 

Hranoly 

- hranoly a 
jejich sítě 

- povrch a 
objem 
hranolu 

 

 

 

 

 

 



Český jazyk a literatura 

Témata 

realizována 

v plném rozsahu 

Témata 

realizována 

v redukované 

podobě 

Témata 

přesunuta do 

nového školního 

roku 

Témata 

vypuštěna 

Gramatika: 
Věta jednočlenná, 
dvojčlenná, větný 
ekvivalent 
Základní větné 
členy 
Rozvíjející větné 
členy 
Přístavek 
Věta a souvětí 
Sloh: 
Popis 
Charakteristika 
Líčení 
Výtah 
Literatura: 
Balady 
Drama 
Cestopis 
Román 

 Gramatika: 
Druhy vedlejších 
vět 
 

 

 

Anglický jazyk 

Témata 
realizována v 

plném rozsahu 

Témata 
realizována v 
redukované 

podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

AJ 1 – Čermáková 
– Experiences – 
předpřítomný čas, 
užití ever a never, 
AJ 2 – 
Trumpfheller 
Experiences – 
předpřítomný čas, 
užití ever a never 
AJ 3 – Tvrzníková  
Experiences – 
předpřítomný čas, 
užití ever a never 

 

AJ 1 – Čermáková 
What´s up – should, 
shouldn´t, must, 
mustn´t, don´t have 
to 
AJ 2 – 
Trumpfheller 
What´s up – should, 
shouldn´t, must, 
mustn´t, don´t have 
to 
AJ 3 – Tvrzníková 
What´s up – should, 
shouldn´t, must, 
mustn´t, don´t have 
to 

  



Německý jazyk 

Témata 
realizována v 

plném rozsahu 

Témata 
realizována v 
redukované 

podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Skupina p. uč. 
Tvrzníkové 
- školní potřeby 
- člen určitý, 
neurčitý 
- die Schule 
 

Skupina p. uč. 
Tvrzníkové 
- slovesa haben, 
kaufen, brauchen 
- 4. pád 
- rozkazovací 
způsoby 
- Tschechien 

Skupina p. uč. 
Tvrzníkové 
- určování časů 
- denní program 
- müssen, können 

 

Skupina p. uč. 
Džisové 
- školní potřeby 
- člen určitý, 
neurčitý 
- die Schule 
 

Skupina p. uč. 
Džisové 
- slovesa haben, 
kaufen, brauchen 
- 4. pád 
- rozkazovací 
způsoby 
- Tschechien 

Skupina p. uč. 
Džisové 
- určování časů 
- denní program 
- müssen, können 

 

Skupina p. uč. 
Trumpfheller 
- časování 
pravidelných 
sloves 
- přídavná jména 
- ich und meine 
Familie 

Skupina p. uč. 
Trumpfheller 
- časování 
nepravidelných 
sloves 

Skupina p. uč. 
Trumpfheller 
- školní potřeby 
- člen určitý, 
neurčitý 
- die Schule 
- slovesa haben, 
kaufen, brauchen 
- 4. pád 
- rozkazovací 
způsoby 
- Tschechien 
- určování časů 
- denní program 
- müssen, können 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přírodopis 

Témata 
realizována v 

plném rozsahu 

Témata 
realizována v 
redukované 

podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Vegetativní a 
generativní 
orgány 
semenných 
rostlin 
- stonek 
- list 
- květ a plod 
- srovnání 
jednoděložných a 
dvouděložných 
rostlin 
Bezobratlí 
živočichové 
- žahavci 
- ploštěnci 

Vegetativní a 
generativní 
orgány 
semenných 
rostlin 
- redukce 
spočívala 
v nemožnosti 
propojit teorii a 
praxi, tzn., že žáci 
nemohli provádět 
praktická cvičení, 
mikroskopování 

Bezobratlí 
živočichové 
- měkkýši 
- kroužkovci, 
probíráno v rámci 
srovnání 
vybraných 
orgánových 
soustav 
bezobratlých a 
obratlovců 
 
Třídy obratlovců 
a tělní pokryv 

 

Bezobratlí 
živočichové 
- měkkýši 
- kroužkovci 
- členovci, stavba 
těla, vybrané 
orgány a jejich 
funkce, vývoj a 
vývin jsou 
probírány 6. 
ročníku 
(ekosystém Les a 
Voda) 

 

Fyzika 

Témata 
realizována v 

plném rozsahu 

Témata 
realizována v 
redukované 

podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Mechanika kapalin Mechanika plynů Světelné jevy  

 

Dějepis 

Témata realizována 

v plném rozsahu 

Témata realizována 

v redukované 

podobě 

Témata 

přesunuta  

do nového 

školního roku 

Témata 

vypuštěna 

Vrcholný středověk 

- křesťanství, papežství, 
schizma, císařství 

Český stát ve vrcholném a 

pozdním středověku  

- poslední Přemyslovci 

- Lucemburkové 

- husitství 

Raný novověk 

- společnost 

- renesance a 
humanismus 

  



- Jiří z Poděbrad a jeho 
vláda 

- Jagellonci na českém 
trůně 

Kultura vrcholného středověku 

- gotika 
 

 

Zeměpis 

Témata 

realizována 

v plném rozsahu 

Témata 

realizována 

v redukované 

podobě 

Témata 

přesunuta do 

nového školního 

roku 

Témata 

vypuštěna 

Evropa - poloha, 

povrch, vodstvo, 

obyvatelstvo, 

severní Evropa, 

střední Evropa, 

západní Evropa, 

jižní Evropa  

 východní Evropa  

 

Výtvarná výchova + VDT 

Témata 
realizována v 

plném rozsahu 

Témata 
realizována v 
redukované 

podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Témata v průběhu 
distančního 
vzdělávání byla 
zaměřena na rozvoj 
klíčových 
kompetencí a byla 
upravena podle 
potřeby tak, aby 
odpovídala 
možnostem žáků 
v průběhu 
distančního 
vzdělávání. 

 

Témata se 
nemusela redukovat, 
byly zvoleny pouze 
jiné metody 
vyučování, které ve 
výsledku vedly 
k rozvoji 
požadovaných 
klíčových 
kompetencí. 

Do tematického 
plánu bude 
doplněno nutná 
diskuze a 
sebehodnocení 
žáků, které nebylo 
možné v plné míře 
realizovat tak jak to 
badatelsky 
orientovaná metoda 
výuky vyžaduje 

 

 


