
Předmět Ročník Téma, znalosti, dovednosti 

Český jazyk 7. ročník Mluvnice - slovní druhy, větné členy, shoda přísudku s 
podmětem, velká písmena, přímá a nepřímá řeč 
Literatura - kroniky, cestopisy, ústní lidová slovesnost, drama 
Sloh - zpráva, oznámení, žádost, objednávka 

Matematika 7. ročník 1. Celá čísla 
2. Zlomky 
3. Rovinné útvary 
4. Poměr 
5. Měřítko mapy 
6. Trojčlenka 
7. Přímá a nepřímá úměrnost 
8. Procenta 
9. Čtyřúhelníky 
10. Hranoly 

Fyzika 7. ročník Klid a pohyb tělesa 

výpočet rychlosti, dráhy a času při rovnoměrném pohybu, 
průměrná rychlost, graf závislosti dráhy na čase 

Síla 

znázornění síly, výpočet grav.síly a hmotnosti tělesa, skládání sil, 
rovnováha sil, těžiště tělesa, Newtonovy zákony, otáčivé účinky 
síly, páka, kladky, tlak, tlaková síla, tření 

Mechanické vlastnosti kapalin  

Pascalů a Archimédův zákon, hydraulická zařízení, hydrostatická 
tlaková síla, hydrostatický tlak,  potápění, plování a vznášení se 
těles 

Mechanické vlastnosti plynů 

atmosféra Země, atmosférický tlak, vztlak. síla působící na tělesa v 
atmosféře Země, tlak plynu v uzavřené nádobě, manometr 

Optika  

zdroj, šíření a rychlost světla, měsíční fáze, stín, zatmění Slunce, 
zatmění Měsíce, odraz světla, zobrazení rovinným zrcadlem 

Přírodopis 7. ročník paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci, mechy, kapradiny, 

přesličky, plavuně, jehličnany, kořen, stonek, list, květ, opylení a 
oplození, semeno a plod, jednoděložné a dvouděložné rostliny 

Zeměpis 7. ročník 1. Amerika 
2. Asie 

Občanská 
výchova 

7. ročník 1. Národ, vlast 
2. Naše obec, náš region, náš kraj 
3. Hospodářský život 
4. Kultura 

Anglický 
jazyk 

7. ročník Konverzační témata: 

 V přírodě 

 Péče o zdraví 

 Ve škole 

 Kamarádi 

 Ve městě 

 Základní poznatky o Skotsku, Irsku, Kanadě, Austrálii 



Mluvnice: 

 (a) few, (a) little 

 Základní číslovky větší než 1000 

 Minulý čas průběhový 

 Předpřítomný čas prostý 

 Tázací dovětky 

 Be able to 

 Tvoření příslovcí (-ly) 

Německý 
jazyk 

7. ročník Můj nejlepší přítel 
Jednoduchými frázemi popíše lidi, které zná, používá základní 
gramatické struktury a věty 

Dějepis 7. ročník 1. Vznik středověkých evropských států 
2. Český stát v období raného středověku 
3. Románský, gotický a renezanční sloh 
4. Husitské hnutí 

 


