
Matematika       1. až  5. č ervna 

Od příštího týdne máme možnost setkat se ve škole. Jednou týdně budou probíhat „Třídnické 

dny“ – pro vás (sedmáky) to bude vždy ve středu od 9 do 11 hodin. Je to dobrovolné. Nepůjde 

primárně o výuku, ale hlavně o popovídání si, sdělení dojmů z domácí výuky, případně 

pomoc – pokud jste si s něčím nevěděli rady. Poprvé se tedy setkáme 10. června, pak ještě 17. 

a 24. června. Při posledním setkání odevzdáte učebnice a dostanete vysvědčení. Bližší 

informace najdete na svých emailech a na ŠkoleOnline. Už se na vás moc těším. 

Dálková výuka i videokonference budou dál probíhat beze změn! 

 

Videomatemaika: v pondělí a ve čtvrtek od 11:00 – níže najdeš pracovní listy na jednotlivé 

videohodiny. Pokus se je vyřešit sám dopředu. To, co nepůjde, doladíme společně.  

Kdo se konference nezúčastní – úlohy vypracuje sám a pošle mi výsledky.  

Pokud něco není jasné nebo si nevíš rady, piš! 

Testík: https://forms.gle/RS1eAqzqj5fuaTFKA  (odkaz je i na stránkách školy) – testík je 

výrazně lehčí, než ten minulý – ten minulý byl opravdu těžký a o to víc chválím ty, kteří se 

s ním poprali. 

Zpět k rovnicím 

Úlohy na pondělí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/RS1eAqzqj5fuaTFKA


Úlohy na čtvrtek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Č eský  jažýk       1. až  5. č ervna 
 

1. V úterý – 2. června 2020, od 11 hodin – se opět sejdeme při videokonferenci. 

Připrav si: 

- hnědý PS – str. 33/cv. 4, str. 34/cv. 6 – Pokud stihneš, vypracuj si samostatně před 

hodinou. 

- přívlastek – zopakuj si informace o přívlastku, druhy (shodný, neshodný – jak je 

poznáš) PS – str. 34, 35/cv. 7, 8, 9, 11 

- sešit školní, psací potřeby 

- část cvičení si společně projdeme při hodině, část vypracujete samostatně 

- pokud se videokonference nezúčastníš, pošli mi na sladkova@zsvacov.cz 

 

2. V online testíku č. 1 si zopakuj druhy podmětů.  

https://forms.gle/gbwG7N5GqhMHUqFw8 

3. V online testíku č. 2 si zopakuj pravopis velkých a malých písmen. 

https://forms.gle/3NZMqjtb2cBFBQcq8 

 

Literatura 

- čítanka str. 112 – 113 – přečti si ukázku „Rabín Löw soudí jako Šalomoun“ a vytvoř 3 

otázky k textu se třemi možnostmi výběru 

(Např. Jak se jmenoval rabín? a) Löw    b) Tygr    c) Žid) 

- čítanka str. 114 – 117 – přečti si ukázku „O golemovi“ a odpověz na první 3 otázky ze 

str. 117 

- vypracované úkoly mi odešli na sladkova@zsvacov.cz 

 

Sloh 

- do sešitu na sloh si vypiš informace z oranžového rámečku na str. 173 

- str. 170 – 171 – přečti si text „ Čechy před začátkem husitství“  a připrav z článku 

výtah o pěti větách, který shrnuje obsah úryvku. 

- odešli mi na sladkova@zsvacov.cz 
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Angličký  jažýk     1. až  5. č ervna 

Milí sedmáci, 

děkuji vám za zaslání úkolu (10 vět v minulém čase). Kdo mi úkol neposlal, prosím napravte 

to co nejdříve. 

Další videokonference se bude konat v pondělí 1. 6. 2020 v 9,00.  

Připravte si Pracovní sešit str. 77. 

Kdo se videokonference nezúčastní, pošle vypracovanou str.77/ cv. 1, 2 z Pracovního sešitu 

ke kontrole do pátku na email: fridrichova@zsvacov.cz  

Učebnice str. 85 – poslechněte si text (poslech na stránkách školy), přečtěte si ho a přeložte 

Učebnice str. 85/cv.2 – ústně doplňte údaje z textu 

Učebnice str. 85/cv.3 – do sešitu T x F, věty False opravte 

Učebnice str. 86/cv.1 – doplňte slovesa v min. čase a zapište podmět a přísudek do sešitu 

                                          (např. Sally went) 

                        - vypracované cvičení vyfoťte/naskenujte a pošlete do pátku na 

fridrichova@zsvacov.cz 

 

Učebnice str. 86/ cv. 2, 3 – ústně – vše v minulém čase 

Opakujte nepravidelná slovesa a slovíčka Unit 7 – 8  

 
 
De jepis        1. až 5. června 
 

Habsburkové na českém trůnu (počátek raného novověku) 

1. Projdi si prezentaci na stránkách školy  

(stejné učivo je i v učebnici str. 135 až 139)  

– poznamenej si nejdůležitější informace z prezentace, budou se ti hodit v testíku. 

 

2. Vypracuj testík Jagellonci a Habsburkové – pokud se ti nepovede, zopakuj si ho 

https://forms.gle/Wassey9Xggz7tyMWA  
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Fýžika        1. až  5. č ervna 

- učebnice: str. 67 – 70: přečíst kapitoly: Výpočet rychlosti, Měření rychlosti 

Výpočet rychlosti 

Vztah pro výpočet rychlosti:  

 Pro výpočet platí vztah:  

 Často se místo průměrná rychlost používá jen rychlost  

 Pro odvození vztahu lze použít tzv. „kouzelný trojúhelník“  
 

Příklady na výpočet rychlosti:  

Příklad 1: Turista ušel dráhu 9 km za 1 hodinu a 30 minut. Jakou šel průměrnou rychlostí?  

s = 9 km                                                              v = s : t                            
t = 1 hod 30 min = 1,5 hod                              v = 9 : 1,5   
v = ? [km/h]                                                        v = 6 km/h 
Turista šel průměrnou rychlostí 6 km/h. 

Příklad 2: Gepard uběhne 150 m za 5 sekund, orel dosahuje rychlosti až 230 km/h, delfín 

uplave za minutu až 1,2 km. Které zvíře je nejrychlejší a které nejpomalejší?  

Gepard:  
s = 150 m                                      v = s : t 
t = 5 s                                             v = 150 : 5 
v = ? [m/s]                                     v = 30 m/s 
Orel:  
v = 230 km/h  
v = ? [m/s]                                          v = 230 : 3,6 = 63,9 m/s  
Delfín:  
s = 1,2 km = 1 200 m                        v = s : t 
t = 1 min = 60 s                                  v = 1200 : 60 
v = ? [m/s]                                           v = 20 m/s 
Nejrychlejší je orel a nejpomalejší je delfín. 
 
Úkoly:  
učebnice – str. 68/ úlohy 1. – 3.  Výsledky mi pošli! + vypsat poznámky z kapitoly: Měření 
rychlosti 
 

  



Ne mečký  jažýk     1. až  5. č ervna 

Einheit 8 

Tento týden se podíváme na to, jak v němčině můžeme vyjádřit, co bychom si přáli a chtěli. 

Využijeme k tomu sloveso MÖGEN – má několik významů. Vy ho znáte ve významu  

„mít rád“. př. Ich mag Sport. 

My se podíváme na podmiňovací tvar slovesa „MÖGEN“       „MÖCHTEN“ 

(překládáme jako „chtěl bych“) 

● do školního sešitu si napiš tento gramatický přehled (prostuduj si i žlutý rámeček 

v učebnici str. 77) 

ich   möchte (chtěl bych)   wir möchten (chtěli bychom) 

du   möchtest (chtěl bys)   ihr möchtet (chtěli byste) 

er, sie, es  möchte (chtěl/a/o by)  sie möchten (chtěli by) 

       Sie möchten (chtěl/a byste) 

 

Ich möchte nach Kroatien fahren. (Chtěl bych jet do Chorvatska.) 

- významové sloveso fahren, stojí na konci věty 

 

Wohin möchtest du fahren? (Kam bys chtěl jet ty?) Napiš 2 věty! 

 

● učebnice – str. 77/ cv. 4 - Kam by chtěli cestovat? Co by tam chtěli dělat? 

Přečti si příkladové věty. A podle vzoru pokračuj. Napiš věty do sešitu! 

(Dávej pozor na významové sloveso – stojí vždy na konci věty!!!) 

str. 78 / cv. 5 – Tvoř věty podle vzoru (ústně) 

str. 78 / cv. 7 – přečti si a přelož dialog 

●pracovní sešit – str. 69 / cv. 3 – doplň slovesa 

a) doplňuješ do každé věty „möchten“ ve správném tvaru a na konci věty sloveso významové 

(vybíráš z nabídky ze zadání) 

b) doplňuješ pouze správný tvar slovesa „möchten“ 

● procvičuj „möchten“ v online kvízu: https://forms.gle/hMsunpaB1amqHwvg7 

 

3. os. je stejná jako os. 1. 

https://forms.gle/hMsunpaB1amqHwvg7


Pr í rodopis      1. až  5. č ervna 

Hlodavci, zajíci, šelmy 

Vypracuj úlohy 1 až 6, svou práci mi pošli 

Nápovědy k některým úlohám: 

2) tajenku čti po sloupečkách 

6) tygr, lev, gepard, puma, rys, jaguár (4), levhart (3) 

 

 

 

 



 

 

 

  



Zeme pis        1. až  5. č ervna 

Asijské regiony 

Řešení  JV Asie: 
- Sundy, Filipíny, Brunej, Singapur, Indonésie, Vietnam, Malajsie, Kambodža, Laos, Filipíny 
- Zlatý trojúhelník – označení pro státy JV Asie, konkrétně Myanma, Laos, Thajsko…místo 
produkce opia, obchod s drogami 
- děkuji za tipy na dovolenou…. kdo neposlal, ať pošle 
 
Úkoly: 

1. Doplň chybějící slova ve výukovém textu 
2. Vytvoř stručný zápis o Číně – v odrážkách (max 10), důležité tučně v textu 
3. Pošli vyfocené na krtousova@zsvacov.cz 

 
Východní Asie (uč. 112-117) 
- oblast od vysokých hor střední Asie po ostrovy Tichého oceánu 
- na Z kontinentální podnebí – stepi, pouště, na V vliv monzunů 
- dostatek nerostných surovin (černé uhlí, železná ruda, barevné kovy, ropa,…) 
- nejlidnatější region, převažuje m…………………. (žlutá) rasa 
- státy: Čína, Mongolsko, Korejská republika, Korejská lidově demokratická republika (KLDR), 
Japonsko  a Tchaj-wan (uznán pouze 23 státy OSN) 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/analyza-cina-a-tchaj-wan-jedna-zeme-dve-tvare-
rouskove-diplomacie-99303 
 
Mongolsko 
- řídce osídleno, stepi, poušť G…………. 
- kočovní pastevci, chudá země 
- s ČR ji pojí záchrana koně P…………………………,  
https://www.zoopraha.cz/navrat-divokych-koni 
 
Korejská republika 
- na jižním cípu Korejského poloostrova – Jižní Korea 
- patří k a……………… tygrům – vývoz aut, elektroniky,… 
- dříve podpora USA a Japonsko 
 
Korejská lidově demokratická republika – KLDR, Severní Korea 
- komunistická d………………, kult osobnosti vládce – nyní Kim Čong-un 
- silná armáda, jaderný program x nedostatek potravin, léků,…… 
https://www.lidovky.cz/svet/vudce-kldr-kim-cong-un-se-po-trech-tydnech-spekulaci-o-jeho-
zdravi-objevil-na-verejnosti.A200502_064819_ln_zahranici_ele 
 
Tchaj-wan 
- „ostrovní stát“ – snaha o nezávislost na Č………., protikomunistický  
- vývoz elektroniky 
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Japonsko 
- ostrovní stát, hornatý, sopečná činnost, zemětřesení, tsunami 
- oceánské klima, m…………………… 
- nedostatek půdy – vysoce intenzivní zemědělství, rybolov 
- vývoz aut, elektroniky, lodí, ….. 
- na špičce světové vědy a výzkumu 
- vysoká hustota osídlení 
 
Čína (uč. str. 114-115) 
 

 


