
Základní škola a Mateřská škola Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace 

 

Úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu ve školním roce 2021/2022 
Předmět: Fyzika Ročník: 7.A 

Plně realizovaná témata: 

• Fyzikální veličiny – hmotnost, objem, hustota, čas, teplota, 

• Magnetické vlastnosti látek – druhy magnetů, magnetické pole 

• Gravitační síla, gravitační pole – určování svislého a vodorovného směru 

• Základní elektrické obvody – druhy elektrického náboje, vodič a nevodič, projevy 
elektrického pole elektrování těles, jednoduchý a větvený obvod, schematické značky 
základních částí obvodu, základní pravidla bezpečnosti při práci s elektrickým proudem 

• Pohyb tělesa – klid a pohyb tělesa, druhy pohybů, dráha, čas, rychlost a její jednotky, grafy, 
řešení slovních úloh 

• Síly – znázornění síly, charakteristika, sčítání, odčítání sil, vztah mezi gravitační silou a 
hmotností 

• Tlaková síla, tlak 

Částečně realizovaná témata: 

• Třecí síla 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

• Newtonové zákony, Mechanické vlastnosti tekutin – Pascalův zákon, hydrostatický a 
atmosférický tlak, vztlaková síla, Archimedův zákon, plování, potápění, Světelné jevy  

Vypuštěná témata: 

•  

 

Předmět: Fyzika – snížené výstupy Ročník: 7.A 

Plně realizovaná témata: 

• Fyzikální veličiny – hmotnost, objem, teplota, čas 

• Magnetické pole, magnetická síla 

• Gravitace, gravitační síla 

• Elektrický obvod 

• Pohyby těles 

• Působení sil stejných a opačných směrů na těleso 

• Tlak, tlaková síla 

Částečně realizovaná témata: 

• Třecí síla 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

• Hydrostatický a atmosférický tlak, Pascalův zákon, Archimedův zákon, Vlastnosti světla 

Vypuštěná témata: 

•  

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace 

 

Předmět: Matematika Ročník: 7.A 

Plně realizovaná témata: 

• Desetinná čísla  

• Dělitelnost přirozených čísel, násobek, dělitel, znaky dělitelnosti, prvočísla, čísla složená, 
rozklad na prvočinitele, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek, čísla soudělná 
a nesoudělná,  

• Zlomky – základní tvar, rozšiřování a krácení, rovnost, porovnávání, sčítání a odčítání 
zlomků, převrácená čísla, násobení zlomků, číselná osa, dělení zlomků, převádění zlomků 
na desetinná čísla, slovní úlohy 

• Trojúhelník – vnitřní a vnější úhly trojúhelníku, rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník 
shodnost geometrických útvarů, shodnost trojúhelníků podle věty sss, sus, usu, 
trojúhelníková nerovnost, konstrukce trojúhelníků 

• Celá čísla - čtení, zápis (kladná a záporná), zobrazení na číselné ose, čísla opačná, absolutní 
hodnota, porovnávání podle velikosti, sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel, 
slovní úlohy 

• Kvádr a krychle - objem a povrch kvádru, krychle, jednotky objemu, slovní úlohy 
 

Částečně realizovaná témata: 

•  

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

 Trojúhelník – výšky a těžnice trojúhelníku, Středová souměrnost, Čtyřúhelníky, Poměr, přímá a 
nepřímá úměrnost, Hranoly, Procenta 

Vypuštěná témata: 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace 

 

Předmět: Matematika – snížené výstupy Ročník: 7.A 

Plně realizovaná témata: 

• Numerace do 10 000, násobení, dělení 10, 100, 1 000, jednotky délky, hmotnosti, písemné 
odčítání. 

• Vzdálenost bodů, kolmice, rovnoběžky. Rovinné útvary – kružnice, kruh, čtyřúhelník 
(čtverec, obdélník). 

• Písemné sčítání a odčítání do 10 000, zaokrouhlování celých čísel, počítání v oboru 
násobilek, jednotky času,  

• Grafický součet úseček, konstrukce trojúhelníku, osa úhlu. Úhel – velikost úhlu, stupeň, 
úhloměr. 

• Číselný obor do milionu – řády, numerace, zápis čísel, číslo hned před a hned za, Cifernost 
čísel. Číselná osa do milionu. Zaokrouhlování čísel do milionu. 

• Přímý úhel. Měření velikosti úhlů, rýsování úhlu dané velikosti. Konstrukce úhlů 60°, 120, 
30. 

• Písemné sčítání a odčítání do milionu. 

• Konstrukce úhlů 60, 120, 30. 

• Mnohoúhelníky – trojúhelník – rozdělení podle délky stran. 

• Písemné dělení jednociferným dělitelem – zkouška, slovní úlohy. 

• Obvod trojúhelníku, obvod čtverce, obdélníku 

• Obvody obrazců 

Částečně realizovaná témata: 

•  

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

• Písemné násobení dvojciferným činitelem – spojení více početních úkolů – zaokrouhlování, 
slovní úloha, závorky.  

• Písemné dělení jednociferným dělitelem, dvojciferným dělitelem – správný metodický 
postup, závorky, správný zápis 

• Výška trojúhelníku.  

• Pravidelný šestiúhelník, osmiúhelník – vlastnosti, konstrukce. 

• Aritmetický průměr  
 

Vypuštěná témata: 

• Římské číslice a čísla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace 

 

Předmět: Německý jazyk Ročník: 7.A 

Plně realizovaná témata: 

• Seznámení s německým jazykem a reáliemi německy mluvících zemí - základní informace o 
reáliích německy mluvících zemích, německá abeceda, základní pozdravy, vybrané 
internacionalismy, základní pokyny a instrukce ve výuce, základní zdvořilostní fráze (Ich 
heiße, ich wohne in...) 

• Hallo, wie geht´s? - slovní zásoba k představení vlastní osoby a jiných osob, základní 
pravidla německé výslovnosti, osobní zájmena v 1. pádě, časování vybraných pravidelných 
sloves, časování slovesa sein,  

• Číslovky základní 0-20 - použití číslovek u základních početních úkonů, časování slovesa 
haben, zjišťovací otázky (W-Fragen) – věk, bydliště, koníčky...,  

• Dny v týdnu, měsíce 

• Procvičování časování pravidelných sloves , procvičení tvoření otázek zjišťovacích, tvorba 
jednoduchých dialogů 

• Meine Familie und Freunde - slovní zásoba k tématu rodina, přátelé 

• Slovní zásoba barvy 

• Zápor nein, nicht 

• Zápor kein + opakování záporu nicht, nein  

• Vyplňování osobního dotazníku 

Částečně realizovaná témata: 

• Pořádek slov ve větě, Rozlišování členu určitého a neurčitého v 1. pádu 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

• Unsere Schule - slovní zásoba tématu škola (školní potřeby, vybavení třídy), slovní zásoba k 
tématu předměty ve škole, Vánoce v německy mluvících zemích 

• Přivlastňovací zájmena ve všech osobách v 1. pádě 

• Číslovky od 20 výše - přídavná jména v přísudku, množné číslo vybraných podstatných 
jmen, tvorba jednoduchého telefonického rozhovoru 

• Mode und Kleidung - Slovní zásoba k tématu oblečení, móda 

• Popis členů rodiny (dle fotografie) - Vlastní jména, jejich 2. pád, vazba s „von“  

• Počítání početních příkladů, Tvoření slov pomocí složenin, Slovní zásoba k tématu oslava 
narozenin, Poslech a zpěv jednoduché německé písně 

• Vedení jednoduchého rozhovoru, časování vybraných nepravidelných sloves v přítomném 
čase, vazba „ich mag“ 

Vypuštěná témata: 

• Jazykové hry, Vyhledávání informací na německých webových stránkách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace 

 

Předmět: Německý jazyk – snížené výstupy Ročník: 7.A 

Plně realizovaná témata: 

• Seznámení s německým jazykem a reáliemi německy mluvících zemí - základní informace o 
reáliích německy mluvících zemích, německá abeceda, výslovnost, základní pozdravy, 
základní zdvořilostní fráze (Ich heiße, ich wohne in...) 

• Hallo, wie geht´s? - základní slovní zásoba k představení vlastní osoby a jiných osob, osobní 
zájmena v 1. pádě, časování vybraných pravidelných sloves, časování slovesa sein  

• Číslovky základní 0-20, časování slovesa haben, zjišťovací otázky (W-Fragen) – věk, bydliště 

• Dny v týdnu, měsíce 

• Procvičování časování pravidelných sloves, procvičení tvoření otázek zjišťovacích, tvorba 
jednoduchých dialogů 

• Meine Familie und Freunde - základní slovní zásoba k tématu rodina, přátelé, Zápor nein, 
nicht 

• Vyplňování osobního dotazníku  

• Slovní zásoba barvy  

• Zápor kein + opakování záporu nicht, nein 

Částečně realizovaná témata: 

• Pořádek slov ve větě, Rozlišování členu určitého a neurčitého v 1. pádu 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

• Unsere Schule - základní slovní zásoba tématu škola (školní potřeby, vybavení třídy), slovní 
zásoba k tématu předměty ve škole, Vánoce v německy mluvících zemích  

• Přivlastňovací zájmena ve všech osobách v 1. pádě 

• Číslovky od 20 výše, přídavná jména v přísudku, množné číslo vybraných podstatných 
jmen, tvorba jednoduchého telefonického rozhovoru 

• Popis členů rodiny (dle fotografie), vlastní jména, jejich 2. pád, vazba s „von“ 

• Počítání početních příkladů, tvoření slov pomocí složenin, slovní zásoba k tématu oslava 
narozenin, poslech a zpěv jednoduché německé písně 

• Mode und Kleidung - základní slovní zásoba k tématu oblečení, móda 

• Vedení jednoduchého rozhovoru, časování vybraných nepravidelných sloves v přítomném 
čase, vazba „ich mag“ 

Vypuštěná témata: 

• Jazykové hry, Vyhledávání informací na německých webových stránkách 

 

Předmět: OSV Ročník: 7.A 

Plně realizovaná témata: 
Pravidla ve třídě, Komunikace, Vzory, Ochrana člověka za mimořádných situací, Sociální chování, Asertivita 

Částečně realizovaná témata: 

•  

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

Vypuštěná témata: 
Dospívání, Rozhodnost a řešení problémů, Cyklista 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace 

 

Předmět: Ov Ročník: 7.A 

Plně realizovaná témata: 

• Globální problémy lidstva 

• Majetek a vlastnictví 

Částečně realizovaná témata: 

• Kulturní dědictví 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

•  Člověk a lidská práce 

• Člověk a morálka 

Vypuštěná témata: 

•  

 

Předmět: Mediální výchova Ročník: 7.A 

Plně realizovaná témata: 

• Médium 
 

Částečně realizovaná témata: 

• Zpravodajství 

• Reklama 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

•  

Vypuštěná témata: 

• Anketa 

• Dotazník 

• Práce s hlasem 

• Média a zábava 

• Tvoříme třídní časopis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace 

 

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7.A 

Plně realizovaná témata: 

• M 
- přesunuto z minulého roku: Slovesa – poznávání, tvary sloves, časování 
- neohebné slovní druhy (citoslovce, částice) 

• L 
- Dobrodružné příběhy (Biblické příběhy, příběhy starého řecka) 
- Příběh s dětským hrdinou (K. Poláček, J. Foglar) 
- Humorné příběhy 
- Dívčí a chlapecká literatura 

• S 
- vypravování 
- charakteristika 

Částečně realizovaná témata: 

• M 
- skladba: věta, větná skladba, větné členy, graf věty, vztahy mezi slovy 
- věta jednočlenná, dvojčlenná, ekvivalent 
- rozvíjející větné členy a odpovídající vedlejší věty 
- pravopis (shoda přísudku s podmětem), interpunkce v souvětí podřadném 
- rozbor věty jednoduché a souvětí 
- nauka o významu slov – slovo jednoznačné, mnohoznačné, mluvnický a věcný význam 

• L 
- Detektivní příběhy 
- O přátelství 
- Divadlo 
- Fantasy a Sci-fi 
- Poezie 

• S 
- žádost, životopis, popis, výtah 
- popis osoby 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

•  M 
- nauka o tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování), synonyma, antonyma, hom. 
- stavba slova – slovotvorný a tvarotvorný rozbor 

Vypuštěná témata: 

• S 
- popis pracovního postupu, charakteristika literární, filmové postavy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace 

 

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.A 

Plně realizovaná témata: 

• Opakování 
- dědictví antického světa 

• Úvod do středověku 
- formování feudálního systému, první středověké státy, stěhování národů 

• Formování raně středověkých států 
- Byzanc, Franská říše, Sámova říše 
 

• Raný novověk – renesance, reformace, humanismus 

• Zámořské objevy 

• Nástup Habsburků na český trůn 

• Evropa před třicetiletou válkou 

• České stavovské povstání, třicetiletá válka 

Částečně realizovaná témata: 

• První státní útvary na našem území 
- Sámova říše, Velká Morava, Cyrilometodějská misie 
- České knížectví za Přemyslovců, první čeští králové v souvislosti se Svatou říší římskou 

• Kultura raného středověku 
- románská kultura a křížové výpravy 

• Technologické, společenské a kulturní změny ve vrcholném středověku 
- gotická kultura, zemědělské změny a technologie 

• Poslední Přemyslovci a Lucemburkové 
- Karel IV. a jeho doba 

• Husitské hnutí 
- předpoklady, příčiny, průběh a důsledky husitských válek, osobnost Jana Husa 
- polipanské bezvládí 

• Středověké evropské konflikty  

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

• osobnost Albrechta z Valdštejna, důsledky třicetileté války 

• anglická občanská válka 

• Francie v XIV. století, absolutismus 

Vypuštěná témata: 

• 100 letá válka, španělská rekonquista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace 

 

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 7.A 

Plně realizovaná témata: 

• Opakování 
- příslovce, some / any, How much…? 

• Lesson 1: INTRODUCTION 
- pozdravy, představení se, slovíčka: numbers, otázka How much? 
- časování sloves „be, have got, can“, představení sebe a své rodiny 
- popis obrázku své rodiny a svého pokoje (předložky místa) 
- slovíčka: family members, things in my room, household 

• Lesson 4: THE FOOD 
- anglické členy a jejich použití (a/an/the/some/any), a little / a few 

• Lesson 5: THE WORLD 
- slovní zásoba: místní údaje, geografické názvy, příroda 
- otázky s HOW? (long, high, wide, deep, …), slovní zásoba: počasí 

Částečně realizovaná témata: 

• Lesson 2: MY LIFE 
- present simple tense (přítomný čas prostý), -s ve 3. osobě 
- měsíce, data = daily routine (každodenní rituály), předložky času, řadové číslovky 
- slovíčka: příbuzenské vztahy, domácí práce, sport, zájmy 
- příslovce četnosti: never, always, often, …, vazba like + -ing 

• ANIMALS: present continuous tense (přítomný průběhový čas), slovní zásoba: zvířata (in 
the zoo) 

• Lesson 3: HOLIDAYS 
- past simple tense (minulý čas prostý) = tvary slovesa být 
- slovní zásoba: cestování, dopravní prostředky, tvoření minulého času pravidelných sloves 
- tvoření minulého času vybraných nepravidelných sloves (have, can) 
- čtení s porozuměním – prázdniny 
- past simple tense 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

• slovní zásoba oblečení, porovnávání, srovnávání, Lesson 6 – going to, future simple 

• have to / must 

Vypuštěná témata: 

 

 

Předmět: Hudební výchova Ročník: 7.A 

Plně realizovaná témata: 

• Tematické celky - všechny 

Částečně realizovaná témata: 

• -------- 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

•  -------- 

Vypuštěná témata: 

• Hudební teorie – stupnice, akord, takty, notopis 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace 

 

Předmět: Přírodopis Ročník: 7.A 

Plně realizovaná témata: 

• Kroužkovci 

• Členovci – pavoukovci 

• Savci - šelmy 

Částečně realizovaná témata: 

• Korýši 

• Hmyz 

• Strunatci 

• Obratlovci – paryby 

• Ryby 

• Obojživelníci 

• Plazi 

• Ptáci 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

• Savci – kopytníci, primáti 

Vypuštěná témata: 

• Savci – hlodavci, letouni, hmyzožravci 

 

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 7.A 

Plně realizovaná témata: 

• Zobrazování přírodních forem 

• Zátiší 

• Dekorativní pojednání obydlí 

Částečně realizovaná témata: 

• Kresba 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

• Velikonoce 

Vypuštěná témata: 

• Výrazové možnosti barev · odstín – sytost, tón, harmonie, kontrast (oděv, vzhled interiéru) 
Velikonoce 

• Rozvíjení smyslové citlivosti- záznam smyslových zážitků (vytrhávaný reliéfní portrét, 
přírodní děje jejich vznik a průběh–bouře, vichřice…) 

 

Předmět: ZEMĚPIS  Ročník: 7.A 

Plně realizovaná témata: 
AMERIKA, AUSTRÁLIE, AFRIKA, ANTARTIDA, ASIE 
 

Částečně realizovaná témata: 

• ----------------------------- 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

•  --------------------------- 

Vypuštěná témata: 

• ---------------------------- 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace 

 

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 7.A 

Plně realizovaná témata: Atletika 

•  

Částečně realizovaná témata: Míčové hry 

•  

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: Florbal 

•   

Vypuštěná témata: Gymnastika 

•  

 

Předmět: PV Ročník: 7. A 

Plně realizovaná témata: 

• Pěstitelské práce, práce s technickými materiály, práce s drobným materiálem, práce a 
údržba domácnosti, provoz a údržba domácnosti 

Částečně realizovaná témata: 

• 0 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

• Příprava pokrmů, chovatelství 

Vypuštěná témata: 

• Pěstitelství, design a konstruování 

 


