
Matematika 7 

Desetinná čísla 

Projdi si prezentaci na stránkách školy (je to nápověda jak sčítat, odčítat a násobit 

desetinná čísla) – probírali jsme to i při videohodině ve čtvrtek. 

Videohodiny: v pondělí a ve čtvrtek od 11:00 – odkaz pro připojení najdeš vždy ráno na 

emailu, na Škole online nebo na stránkách naší školy (bude asi pořád stejný). 

Testík: https://forms.gle/j9RMMybBHjoLQ2Jd8 (stejný je i na stránkách školy) 

Příklady: 

(pošli mi výsledky v dolních polích pyramid a tři celkové součty následující části) 

součtové pyramidy (do prázdného pole napiš součet čísel nad ním)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další příklady na procvičování (jejich správnost si můžeš ověřit na kalkulačce): 

 

 

 

 

Řešení z minulého týdne: 

−16 + (−24) = −40 

37 + (−56) = −19 

15 − (−9) = 24 

19 − (+45) = 26 

−43 + 65 = 22 

56 − 71 = −15 

3. (−9) = −27 

(−4). (−16) = 64 

(−2). 17 = −34 

0. (−45) = 0 

−8. (+4) = −32 

−54.0 = 0 

−6. (−12) = 72 

11. (−7) = −77 

(−5). (−9). 2 = 90 

8. (−5). (−3) = 120 

(−3). (−5). (−2) = −30 

(−5). (−1). (+6). (−2) = − 

  

https://forms.gle/j9RMMybBHjoLQ2Jd8


 
 

Č eský  jazýk 7 

- videokonference – v úterý (7. dubna) od 13 hodin – přihlas se pomocí kódu z předešlé 

videokonference a ty, kdo jsi se 2. 4. nezúčastnil, máš též odkaz v e-mailu  

-  – proběhne výklad vedlejší věty podmětné  

- na hodinu si připrav sešit, učebnici, psací potřeby a hlavně dobrou náladu 

- zároveň si na úterý zopakuj přísudek a druhy přísudků (viz PS hnědý – str. 30??? – 

přísudek slovesný, jmenný se sponou, beze spony) 

- do úterka si vypracuj cvičení (PS hnědý – str. 30 – mám já – cv. 1 – vyhledej přísudek, 

cv. 2 – vyhledej přísudek a urči, kterým slovním druhem je vyjádřen) – budeme s tím 

o videokonferenci pracovat 

 

Pro žáky, kteří se videokonference nezúčastní: 

1. PS – hnědý – str. 30??? – zopakovat si, co je přísudek, druhy přísudků (slovesný, 

jmenný se sponou, jmenný beze spony) 

- cv. 1, 2, 3, 5 

2. Učebnice – str. 98 – Vedlejší věta podmětná – zapsat do SŠ: 

- podmět může být vyjádřen vedlejší větou podmětnou 

- obsah této vv podmětné můžeme vyjádřit podstatným jménem nebo infinitivem 

- zájmena, která odkazují na vv podmětné, neurčujeme jako větné členy 

- př. Ti, kdo žalují, jsou neoblíbení. (Ptáme se: Kdo, co jsou neoblíbení? Odpovíme si: 

Kdo žalují. Kdo žalují = vv podmětná) 

- př. Je zdravé, když denně jíme zeleninu. (Ptáme se: Kdo, co je zdravé? Odpovíme si: 

Když denně jíme zeleninu. Když denně jíme zeleninu = vv podmětná) 

- př. Říká se, že žije v Africe. (Ptáme se: Kdo, co se říká? Odpovíme: Že žije v Africe. 

Že žije v Africe = vv podmětná 

 

- projdi si v uč. str. 98 – cv. 1, 2, 3 – opět se k těmto cvičením vrátíme v rámci nejbližší 

videokonference 

 

Literatura: 

- „Pojďme spolu do divadla“ – upřesníme si v průběhu týdne – sledujte e-mail. 

  



 
 

Anglický  jazýk 7 

Milí sedmáci, 

zdravím vás po dlouhé době, bohužel jen na dálku, ale doufám, že se situace brzy zlepší a 

pozdravíme se naživo. :-) Vracím se z mateřské dovolené a budu vás učit Anglický jazyk po 

paní Hanzalové. Ta mi předala veškeré materiály a informace, takže budeme pokračovat, jak 

jste zvyklí. Doufám, že nám to společně půjde a bude nás angličtina těšit, i když zatím jen 

přes internet. 

Děkuji všem, kdo mi zaslali domácí úkoly. Úkoly jsem zkontrolovala a ohodnotila. Ti, kdo 

mi překlad neposlali, učiňte tak prosím ještě dodatečně. Je pro mě důležitá zpětná vazba, 

abych věděla, jak vám to jde či nejde, zda je třeba něco dovysvětlit atd.  

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů a přání mě kontaktujte na email: 

fridrichova@zsvacov.cz a vše vyřešíme. :-) 

Na příští týden zpracujte prosím projekt na téma  

     „The best holiday region in your country“ 

 

Zkuste napsat alespoň 10 vět, můžete přiložit i obrázek. Projekt vytvořte buď do sešitu, nebo 

na zvláštní papír. Hotový projekt mi prosím vyfoťte nebo naskenujte a pošlete na email. 

Projekt budu hodnotit, proto se snažte :-) 

Návodné otázky vám pomohou: Where is it? What can you visit there? What can you do 

there? Why do you like this place? Have you ever been there? (Byl jsi tam někdy?) When? ... 

Vypracujte si online testík – téma Past simple 

Přeji vám pohodové Velikonoce, mnoho sil do další školní práce a hlavně pevné zdraví. 

Rodičům děkuji za trpělivost a spolupráci. 

Lenka Fridrichová 

email: fridrichova@zsvacov.cz 

 

  

mailto:fridrichova@zsvacov.cz
mailto:fridrichova@zsvacov.cz


 
 

Ne mecký  jazýk 7 

Někteří z Vás ještě nevyplnili online – testík na stránkách školy (týden 23.3 -27. 3.)  

a neodeslali pracovní list z minulého týdne. Prosím o nápravu. Děkuji Kůlová 

 

Einheit 7 

● učebnice  str. 70/ cv. 10 – napiš si do školního sešitu 

  str. 71/ cv. 11- poslech na stránkách školy 

 

● na stránkách školy si vyplň další online testík na čas 

https://forms.gle/DL5BXksQfEzaEJNy7 

 

● Další cvičení v učebnici se týkají množného čísla - do školního sešitu si napiš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● učebnice -  str. 71/ cv. 12 – přečíst a přeložit (ústně) 

  str. 71/ cv. 13 – číst (př. eine Maus – zwei Mäuse /mojze/) 

● pracovní sešit str. 61/ cv. 11 – číst  

 

FROHE OSTERN!  

Přeji krásné a klidné Velikonoce, pevné zdraví a chuť do školní práce. 

Rodičům děkuji za dosavadní spolupráci a trpělivost. 

Kůlová M.  

Množné číslo = Plural 

- tradiční koncovky jsou  –e, -(e)n, -er, -s, -0 

- člen v množném čísle - DIE 

J.Č.      MN.Č. 

die Maus     die Mäuse                                                                             

der Hund     die Hunde                                                                            

der Pinsel     die Pinsel                                                                                

der Junge     die Jungen                                                                                 

das Bild     die Bilder                                                                                      

das Buch     die Bücher                                                                                 

das Kind     die Kinder                                                                                     

die Katze     die Katzen                                                                               

die Tasche     die Taschen                                                                              

das Mädchen    die Mädchen                                                                                   

das Heft     die Hefte                                                                                

die Familie     die Familien 

 

https://forms.gle/DL5BXksQfEzaEJNy7


 
 

Př í řodopis 7. 

Opakování: Pošli mi výsledky úkolů 5, 6, 7 

 

 

 

Stavba rostlin - KVĚT 

Projdi si prezentaci na stránkách školy. Vše je i v učebnici na str. 75 až 76 

Úlohu 11 si nalep nebo překresli do sešitu. 

(nápověda: korunní = okvětní) 

1.       2.            3. 

1.       2.            3. 

 1.  2.               3.              4.              5. 



 
 

Květenství 

= skupenství drobných květů – zvyšuje zájem hmyzu = lepší opylení 

- např. úbor – běžné květenství – složené z desítek drobných kvítků – okrajové kvítky 

(jazykové) bývají neplodné, zvyšují viditelnost květu a lákají hmyz (př. pampeliška, 

slunečnice, podběl, kopretina, …) 

         

Další běžná květenství: 

Vyber vhodný obrázek nebo nápis ze spodní řádky a doplň ho do tabulky: 

 

  



 
 

De jepis 7.  

Karel IV. 

Vyřeš úkoly 4, 6, 7 a 8. Využij učebnici str. 99 až 101 nebo internet.  

Pošli mi tajenku cv. 4 

 

Dějiny udatného českého národa 

odkazy na 3 díly o Karlu IV. – jestli chceš, podívej se na krátká videa: 

 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-

naroda/208552116230037-mladi-karla-iv  
 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-

naroda/208552116230038-karel-iv-hvezdna-kariera  

 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-

naroda/208552116230039-karel-iv-stavitel  

 

Procvič si své znalosti o Karlu IV. v testu: https://forms.gle/dwRzkSbwaEBY8VSE7  

(stejný je na stránkách školy) 

 

Řešení pracovního listu z minulého týdne: 

Jan Lucemburský měl za manželku ELIŠKU Přemyslovnu. Často se dostával do střetu 

s českou ŠLECHTOU. Účastnil se mnoha válečných TAŽENÍ, rád bojoval i pro zábavu na 

rytířských TURNAJÍCH. Češi mu říkali král CIZINEC, ale historikové mu později dali jinou 

přezdívku a to sice král DIPLOMAT, protože dokázal ovlivňovat politiku celé Evropy. Padl 

roku 1346 v bitvě u KRESČAKU (jedna z bitev stoleté války ve Francii). 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230037-mladi-karla-iv
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230037-mladi-karla-iv
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230038-karel-iv-hvezdna-kariera
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230038-karel-iv-hvezdna-kariera
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230039-karel-iv-stavitel
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230039-karel-iv-stavitel
https://forms.gle/dwRzkSbwaEBY8VSE7


 
 

 

 

 

 

  



 
 

Fýzika 7 

- uč. str. 24 – 25: přečíst celou kapitolu: Tření v technické praxi 

- do sešitu si vypiš pouze příklady: a) Kde je třeba co největšího tření 

                                                              b) Kde je třeba co nejmenšího tření 

Úkol: Vypracuj do sešitu úlohy - učebnice str.25/1-6. Pošli mi odpovědi! 

- přepiš si tyto poznámky do sešitu: 

Skládání a rozkládání sil 

1) Skládání sil: 

- skládat síly znamená najít jedinou sílu (výslednici), která má stejné účinky 

- působí-li více sil ve stejném směru, má výslednice týž směr jako působící síly 

- velikost výslednice je rovna součtu velikostí jednotlivých sil: F = F1 + F2 

 
- působí-li 2 síly v opačném směru, má výslednice týž směr jako větší síla 

- velikost výslednice je rovna rozdílu velikostí působících sil: F = F1 - F2 

 
- výslednice 2 různoběžných sil je určena úhlopříčkou rovnoběžníku sil 

 
2) Rozkládání sil: 

- rozložit sílu znamená nalézt několik sil, jejichž současné působení má stejné účinky jako 

původní síla 

 

  



 
 

Zeme pis 7 

Asie - přírodní poměry – podnebí 

a) Pracujeme s učebnicí str. 90. Slovně popiš další tři klimadiagramy na str. 90. První popis 

píši já, ber to jako vzor. Můžeš napsat do sešitu (pak mi pošli fotku) nebo napiš na 

počítači a pošli emailem.  Nápověda: města hledej v atlase, politická mapa Asie, nejspíše 

str. 82-83, dle typu atlasu, jiná transkripce (přepis) měst – AR-RIYÁD, KOLKATA 

VZOR: 

Jakutsk – 63° s. š, 130° v. d. 

- leží na východě Ruska, ve vnitrozemí, mírné suché podnebí (dle mapky Podnebí Asie 

z učebnice) 

Teplota: během roku nevyrovnaná, maxima okolo 18°C v červenci, minima až -40°C v lednu 

Srážky: nejméně v zimních měsících, okolo 10 mm, nejvíce v letních měsících, okolo 40 mm 

 

b) Přečti si v učebnici str. 91 a krátce (1 či 2 dvě věty) vysvětli termíny MONZUNY a 

TAJFUNY. 

 

c) Testík na procvičení asijských pojmů z minula: https://forms.gle/4abR6HETFQ9jQopx7 

 

 

 

https://forms.gle/4abR6HETFQ9jQopx7

