
Matematika (4. až  8. kve tna) 

Online kurz: H-EDU ZLOMKY 

Od tohoto týdne se budeme účastnit kurzu, který je zaměřen na hlubší pochopení zlomků. 

Ve čtvrtek jsem vás zaregistrovala do kurzu a na vaše e-mailové adresy byl poslán odkaz pro 

přístup ke vstupnímu testu. Ten je nutné udělat nejpozději do pondělí 4. května. (Mnozí už 

vstupní test zvládli, kdo ne, urychleně se do toho pustí). 

Celý kurz je na 3 týdny a po tuto dobu nebudete dostávat z matematiky jiné úkoly. Všechny 

prosím, aby se kurzu věnovali s maximálním nasazením, je to mimořádná nabídka a možná už 

nebude šance se něčeho podobného zúčastnit. Dvakrát týdně dostanete na e-meil odkaz na 

úlohy. Mělo by vám to zabrat vždy asi tak 1 hodinu.   

Jediné, co bude probíhat i nadále budou videokonference: zaměříme se na úlohy z kurzu, 

diskuze o nich a pomoc při nejasnostech. 

  Videohodiny: v pondělí a ve čtvrtek od 11:00   

Informace do pořadatelů kurzu: (máte je i na e-mailech) 

Jak bude kurz probíhat? 

 Nejdříve dítě absolvuje vstupní diagnostický test, na základě kterého doporučíme absolvovat buď 

jednodušší nebo náročnější úroveň kurzu. 

 Každý týden dítě dostává dvě trojice úloh. Je na ně upozorněno emailem. Jedna trojice je na jednu 

vyučovací hodinu. Každá úloha má variantu a) a b). 

 Varianta a) má sloužit k pochopení o co v dané úloze jde, v případě potřeby je poskytnuta 

podrobná nápověda. Pokud dítě potřebuje, je dobré, když řešení může konzultovat s jiným 

dítětem, eventuélně učitelem či rodičem. 

 Varianta b) je pak určená k ověření, že dítě porozumělo podstatě úlohy a) a je schopné vyřešit 

podobnou úlohu samostatně. Zde by se mu nemělo dostávat žádné pomoci a pokud si s touto 

úlohou neví rady, má se vrátit k úloze a) a prostudovat nápovědy. 

 V posledním týdnu místo třetích úkolů dostane k vyplnění tabulky, na kterých si procvičí vše probrané. 

 Na závěr dítě absolvuje výstupní diagnostický test, který ukáže jemu samotnému jak se za ty tří týdny 

posunulo, a učiteli, kde má dítě silné a slabé stránky, na kterých je třeba zapracovat.   

Kurz vytvořili:  

 prof. Milan Hejný z Katedry matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy – autor metody a učebnic, které v matematice používáme 

 Mgr. Tomáš Chrobák, vítěz Global Teacher Prize Czech Republic 2019 

 

  



Č eský  jažýk (4. až  8. kve tna) 

 

1. V úterý – 5. května 2020, od 11 hodin – se opět sejdeme při videokonferenci. 

Připrav si: hnědý PS (Předmět – cv. 2, 3), psací potřeby, zopakuj si pádové otázky, 

informace o předmětu, do učebnice vypracuj na str. 100/cv. 1 – nad vyznačená slova si 

tužkou nadepiš pád (např. slovo tužkou – 7. p. …) 

Pokud se videokonference nezúčastníš, zašli mi vypracovaná všechna 3 cvičení na 

sladkova@zsvacov.cz! 

 

2. Samostatná práce 

- v hnědém PS si připomeň informace o předmětu 

- vypracuj cv. 1 – zašli mi na sladkova@zsvacov.cz 

 

3. Vypracuj online testík a odešli mi! 

 

Sloh 

1. V učebnici na str. 170 – se seznam s životopisem spisovatele Jaroslava Foglara. 

2. Vyhledej si na internetu, v odborné literatuře informace o životě spisovatele, jehož 

knihu jsi v poslední době četl/a nebo čteš. Vypracuj souvislý životopis tohoto 

spisovatele. (Rozčleň text na odstavce. Pokud máš možnost, napiš na počítači.) – 

Odešli mi na sladkova@zsvacov.cz 

 

Literatura 

- pokračuj v četbě vlastní knihy (termín odevzdání – 10. června 2020) 
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Anglický  jažýk (4. až  8. kve tna) 

Milí sedmáci, 

děkuji těm, kdo si udělali Online test. Pokud jste si ho ještě nezkusili, prosím napravte to. Ti, komu se 

nedařil, si ho můžou kdykoliv zopakovat a procvičit tak probíranou gramatiku – Past simple. 

Úkoly na další týden: 

Učebnice str. 81/cv.6 – do sešitu napsat otázky v Past simple 

Pracovní sešit str. 73/cv. 3,4,5 

Pracovní list: Past simple – doplňte věty v minulém čase, řešení pošlete do pátku na email: 

fridrichova@zsvacov.cz (stačí poslat pouze to, co jste doplnili) 

1. I (eat)___________ dinner at six o’clock yesterday.  

2. A: ___________ Helen (drive)___________ to work? B: Yes, she ___________.  

3. My neighbour (buy)___________ a new car last week.  

4. They (go)___________ to Italy on their last summer holiday.  

5. A: ___________ they (swim)___________ at the beach? B: No, they __________. 

 6. My family and I (see)___________ a comedy movie last night.  

7. First, we (do)___________ exercise, and then we (drink)___________ some water.  

8. What time (do)___________ you (get up)___________ this morning?  

9. The Wright brothers (fly)___________ the first airplane in 1903.  

10. When I was ten years old, I (break)___________ my arm. It really (hurt) __________.  

11. How many times (do)___________ you (read)___________ that book?  

 

Učebnice str.82/cv.4 – song – pusťte si píseň (na stránkách školy) a doplňte chybějící slova, pak si 

píseň zkuste znovu přečíst a přeložit 

Videokonference se bude konat v pondělí 4. 5. 2020 v 9,00. Připravte si učebnici, pracovní 

sešit, sešit, propisku, nepravidelná slovesa a dobrou náladu. :-) Budu se těšit, že se po 

dlouhé době také uvidíme. :-) 

Opakovat nepravidelná slovesa – připište si do seznamu sloves: drink – drank – pít  

Opakovat slovíčka Unit 8 
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Fýžika (4. až  8. kve tna) 

- učebnice str. 54 – 59: přečíst kapitoly: Kladka pevná a její užití, Kladka volná a její užití 

- tyto poznámky si přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu: 

Kladka 

- kladka je volně otočné kolo se zářezem, po kterém se pohybuje lano, je používána 

především k zvedání těles, a to pro změnu směru působení síly 

- podle upevnění kola nebo lana se kladka dělí na 2 druhy: 

a) pevná kladka 

b) volná kladka                                     

 

 

 

 

 

 pevná kladka je v rovnováze, když jsou obě síly stejné; pevnou kladku používáme, 

protože pomocí ní můžeme změnit směr potřebné síly; ke zvedání tělesa směrem 

nahoru, je pro člověka jednodušší působit silou směrem dolů, proto použije pevnou 

kladku 

 volná kladka ušetří polovinu síly; síla, kterou působí těleso směrem dolů, se rozkládá 

na oba závěsy kladky; pomocí volné kladky tedy zvětšíme svou sílu na dvojnásobek; 

nevýhodou je, že musíme působit silou směrem nahoru 

- spojením pevné kladky a volné kladky (nebo více kladek) vznikne 

kladkostroj: 

 jednoduchý kladkostroj se skládá z jedné pevné a jedné volné kladky; 

vzhledem k použití volné kladky ušetříme polovinu síly, tzn. že 

jednoduchý kladkostroj zdvojnásobí naši sílu; výhoda proti volné 

kladce je, že člověk může působit silou směrem dolů, což je pro něj 

jednodušší 

Úkol: 

Příklad: Na obrázcích jsou situace zavěšení těles na kladkách. Urči, jakou sílu potřebuješ, aby 

byla kladka v rovnováze? (váhu kladky a tření zanedbáme; F = m . g) Řešení mi pošli! 
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De jepis (4. až  8. kve tna) 

Husitské války   (učebnice str. 106 až 108) 

1. Podívej se na dvě kratičká videa z cyklu Dějiny udatného národa českého: 

https://youtu.be/ONrMJnrkBvk?list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv  

https://youtu.be/t-kNdZW5dIU?list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv  

 

2. Vytvoř časovou osu. Svou práci mi pošli. 

Přiřaď k roku na ose správnou událost (písmenko) a její popis (číslo).  

                       

                       

 
 

 

 

A BASILEJSKÁ KOMPAKTÁTA 

B BITVA U DOMAŽLIC 

C VYHLÁŠENÍ KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY PROTI HUSITŮM 

D KONCIL V KOSTNICI 

E PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE 

F BITVA U LIPAN 

G SNĚM V ČÁSLAVI 
 

1 Čeští měšťané odmítli Zikmunda jako českého krále a prohlásili artikuly za zákon. 

2 
Bitva mezi radikálními a umírněnými husity, radikálové nechtěli ustoupit požadavkům, 
umírnění podpořeni Zikmundem v bitvě zvítězili. 

3 Husité vyhodili z oken novoměstské radnice pražské konšely. 

4 Mistr Jan Hus byl pozván, aby hájil své názory, byl však prohlášen za kacíře a upálen. 

5 
Křižáci vedení Zikmundem Lucemburským se utkali s husity v bitvě na Vítkově. Husité v počtu 
několika desítek (maximálně stovek) porazili několikatisícové křižácké vojsko. 

6 
Husitská vojska téměř bez boje porazila účastníky čtvrté křížové výpravy. Vypráví se legenda, 
že zahnaly křižáky zpěvem chorálu: Ktož jsú boží bojovníci. Křižáci po této porážce skončili se 
zbytečnou snahou pokořit Čechy silou a bylo zahájeno vyjednávání. 

7 
Zikmund byl přijat jako český král. Výměnou za souhlas se Zikmundovou korunovací byla 
schválena kompaktáta, která husitům umožňovala přijímání pod obojí. 

 

Odkaz na píseň Ktož jsú boží bojovníci:   https://youtu.be/elskCac9wSI  
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Př í řodopis (4. až  8. kve tna) 

Odkaz na testík Nahosemenné rostliny: https://forms.gle/hWgtyFujZLuEgUnbA  
 

Krytosemenné rostliny 

= mají pravé plody a v nich uložená semana 

Podle učebnice str. 87 doplň informace do přehledu, který popisuje rozdíly mezi 

jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami: Pošli mi toto cvičení. 

 
 

Vypracuj několik dalších úloh a ověř si své znalosti o dvouděložných rostlinách:  

(řešení bude v zadání pro příští týden) 

 
 

 

https://forms.gle/hWgtyFujZLuEgUnbA


 

 
 

 
 

 

  



Ne necký  jažýk (4. až  8. kve tna) 

Někteří mi neposlali pracovní list z minulého týdne. Prosím napravte to! Děkuji! 

Einheit 7  

● Učebnice       – str. 73/ cv.  18 a) – Poslouchej, doplň, čti a překládej!    

    18 b) – Podle článku oprav věty, aby byly správně!                              

                         (poslech na stránkách školy)   

● Pracovní sešit     –  str. 63/ cv. 16  

   str. 63/ cv. 17 

● Na stránkách školy si vyplň opakovací kvíz na 7. okruh: 

 https://forms.gle/Kz7Sh8X1WnjwyDbG6 
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Zeme pis (4. až  8. kve tna) 

Asijské regiony 

Řešení Blízký východ: 

Afriky, křesťanství, judaismus a islám  

Státy: Kypr, Turecko, Izrael, Libanon, Sýrie, Jordánsko 

Evropě, Kurdové, řeckou a tureckou, židovský, Palestiny, diamanty, moře, s Izraelem 

 

Střední východ (učebnice str. 102-103) 

- oblast Arabského poloostrova a Perského zálivu 

- těžba ropy a zemního plynu 

- nedostatek vody (bohaté státy odsolování mořské vody) 

- kolébka islámu (poutní místa Mekka a Medina) 

- rozdíly v životní úrovni obyvatel – časté války 

- státy: Saudská Arábie, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Omán, Irák, Írán, Jemen, Katar 

 

Úkoly:  

 přepiš nebo vlep do sešitu zápis Střední východ a zkontroluj si a popř. oprav text z 

minula 

 podtrhni mezi státy monarchie a bohaté státy 

 vysvětli termíny OPEC a Mezopotámie 

 navrhni (obrázek nebo slovní popis) stavbu nebo atrakci, která by ještě mohla být 

v S.A.E., finanční možnosti jsou neomezené…těším se na Tvoje nápady  

krtousova@zsvacov.cz 

 – inspirace:  

https://dubaj-informace.eu/3-zajimave-stavby-blizke-budouvnosti-v-dubaji/ 

https://dubaj-informace.eu/top-10-dubaj/ 

https://echo24.cz/a/STm8N/video-dubaj-chysta-dalsi-unikatni-stavbu-bezspojove-

muzeum-budoucnosti-ve-tvaru-oka 

https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/nejvetsi-kryta-sjezdovka-

dubaj.A150805_155815_architektura_web 
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