
Matematika       8. až  12. č ervna 

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: (odkaz je i na stránkách školy) https://forms.gle/ap5pmjbDzZHLms3w8  

 

Aritmetický průměr 

 

Úlohy na pondělí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  
 1 „hekto – metr“ je 100 metrů 
Láďa si jednotku vymyslel, žádná 
taková jednotka oficiálně neexistuje. 

https://forms.gle/ap5pmjbDzZHLms3w8


Úlohy na čtvrtek:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Č eský  jažýk       8. až  12. č ervna 

Mluvnice 

 

1. V úterý – 9. června 2020, od 11 hodin – se opět sejdeme při videokonferenci. 

Připrav si: 

a) zapsané poznámky do sešitu školního – jedná se o nové učivo, při vid. se 

s informacemi blíže seznámíme 

 

1. Přívlastek několikanásobný – řídící jméno je rozvito přívlastky, které patří do jedné 

významové řady 

-jsou souřadně spojené spojkami či čárkami 

-každý z přívlastků rozvíjí přímo řídící jméno 

-př. letecká, silniční a železniční doprava 

 

2. Přívlastek postupně rozvíjející – řídící jméno je postupně rozvito dvěma či více               

přívlastky 

-nepatří do jedné významové řady 

-nespojují se spojkami ani čárkami 

-př. krásný letní den, naše nové knihy 

  

3. Přívlastek těsný – zužuje význam podstatného jména 

- nedá se z věty vypustit, protože by se změnil její smysl 

- není oddělen čárkami 

- př. Nejraději mám brambory zapékané v troubě. 

 

4. Přívlastek volný – uvádí pouze takovou vlastnost podstatného jména, kterou lze z věty 

vypustit a smysl sdělení se nezmění 

- je oddělen čárkami 

- př. Uvařila brambory, pěkné voňavé, k nedělnímu obědu. 

 

b) vytištěný pracovní list  

Pokus si samostatně vypracovat cv. 1 a 2. 

 

c) psací potřeby a dobrou náladu  

 

Pracovní list 

 

1.Vyhledej v textu přívlastky a urči, které jsou shodné a které neshodné. 

 

Podél vysokého plotu zahrady se tiše plížil lupič. Pod paží nesl ukradený košík jablek. Bál se, 

aby nebyl nikým spatřen. Sedlák si ho však dobře všiml, z dubového stolu vzal hbitě dlouhý 

bič, zatočil jím nad svou hlavou a zprudka práskl. Tajemný zlosyn, byl to sousedův Jeníček, 

nadskočil do výšky, leknutím vykřikl, upustil uloupený košík a pak zůstal stát jako opařený. 



2. Najdi ve větách přívlastky neshodné a změň je na shodné. (Stačí nadepsat nad daný 

přívlastek.) 

 

Náčiní pro rybáře mají v tomto obchodě. Všichni jsme se zasmáli šaškárnám Adama. Budova 

nádraží se bude opravovat. Dědeček opravil starožitnou skříň na šaty. Z důvodu úspor byly 

zrušeny některé spoje vlaků. Nařízení vlády už vstoupilo v platnost. Zamkl jsi dveře od 

domu? Honza šel do světa s buchtami od maminky. 

3. Rozhodni, zda jsou ve větách přívlastky těsné nebo volné, doplň interpunkci.  

 

Na domy postavené ve stráni povodeň nedosáhla. V našem městě nalezneme památky 

postavené v gotickém stylu. Sousedova zahrádka olemovaná plaňkovým plotem voní do 

dálky. Táta rád čte knihy zabývající se vesmírem. Odnes to nádobí zašpiněné po obědě do 

kuchyně. Do paměti se mi zapsala událost prožitá před lety. Myslím, že film nedávno oceněný 

Oscarem je velmi náročný. Chalupy postavené v údolí již byly ve stínu. Západ slunce 

rozjasňující i okna našeho domu byl včera úchvatný. Naše kočka větřící krmení neomylně 

zamířila k misce. Kostel zdobený freskami je krásný. 

4. Rozliš přívlastky postupně rozvíjející a několikanásobné. Doplň interpunkci. 

V babiččině chalupě byla stará železná kamna. Stal se známým oblíbeným hercem. Hustý 

šedý dým nás štípal do očí. Každý správný kluk má mít prak. V cukrárně na náměstí mají 

chutné krásné dorty. Relativně bezpečná čistá doprava je vlaková. 

5. Vyhledej v textu všechny přívlastky. Urči, zda jsou shodné či neshodné. Vyhledej 

přívlastky postupně rozvíjející a několikanásobné. 

 

Měl jsem v životě štěstí na lidi. Tím myslím lidi, kteří jsou něčím jako úrodná prsť, jako 

zlatonosný písek nebo vodnatá řeka. Někteří nosili boty zamazané od bláta, ale mluvili 

překrásnou jadrnou mateřštinou. Jiní chodili v bílé košili s motýlkem a byli plni velké 

moudrosti a velkých myšlenek. Někteří byli ohňostrojem nápadů a jiní sedávali v tichých 

koutech, ale měli úchvatná srdce. Je těžké to vysvětlit. Snadno se dá druhým lidem vyložit, v 

čem spočívá úchvatná velkolepost Michelangelova Davida či athénské Akropole, ale o moc 

hůře se vysvětluje, co krásného je na obyčejném proutěném košíku či na ještě obyčejnějším 

hliněném sádelňáčku. Člověk upřímné přátelství potřebuje, takže ho začne hledat, ale jakousi 

zvláštní hříčkou naschválu se upřímní a slušní lidé hledají vzájemně mnohem hůř než 

kumpáni na vyloupení spořitelny.  

 



2. Samostatná práce s hnědým PS – str. 35 – cv. 12, str. 36 – cv. 13 

Literatura 

Čítanka: 

Astrid Lindgrenová – Bratři Lví srdce – str. 124 – 129 

Charakterizuj postavu Jonatána a zašli mi na sladkova@zsvacov.cz 

Alan Marshall – Už zase skáču přes kaluže – str. 130 – 134 

 Jaké jednání ostatních bylo chlapci nepříjemné? 

 Jak se po onemocnění změnily chlapcovy názory a touhy, jeho pohled na svět? 

 Znáš někoho, kdo přes velký hendikep dokázal něco mimořádného? 

 Odešli mi na sladkova@zsvacov.cz 

 

Čtenářský deník – k odevzdání příští týden paní učitelce Štouralové, vyzvednu si ve 

škole. Jiný termín nebude! 
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Angličký  jažýk      8. až  12. č ervna 

Milí sedmáci, 

děkuji za zaslání úkolu v sešitě (Uč. 86/1). Ti z vás, kdo jste nebyli na videokonferenci 

v pondělí 1. 6. a neposlali jste mi ještě vypracovaný pracovní sešit str. 77 / cv. 1, 2 tak to 

prosím, co nejdříve napravte. 

Další videokonference proběhne v pondělí 8. 6. 2020 v 9,00. Připravte si na ni Pracovní 

sešit str. 78-79. Budu se na vás těšit :-) 

 

Úkoly: 

Učebnice str. 86/cv.4 – do sešitu napište věty v minulém čase, co Emma dělala/nedělala 

včera (viz příklad pod cvičením) 

    - vypracované cvičení vyfoťte/naskenujte a pošlete do pátku na fridrichova@zsvacov.cz 

 

Učebnice str. 87/cv. 5,6,7 – ústně 

Učebnice str. 87/cv. 8,9 – do sešitu doplňte rozhovory 

Pracovní sešit str. 78/cv.1, 2, 4 

Pracovní sešit str. 79/cv.7 

Opakujte slovíčka Unit 7-8 a nepravidelná slovesa 

 

  

mailto:fridrichova@zsvacov.cz


Ne mečký  jažýk      8. až  12. č ervna 

Einheit 8 

●   řešení cvičení z minulého týdne, zkontroluj si učebnice – str. 77/ cv. 4  

Jeta möchte nach Ungarn fahren. Sie möchte (dort) am Balaton zelten. 

Lambros möchte nach Norwegen fahren. Er möchte (dort) Oslo besuchen. 

Katarina möchte nach Italien fahren. Sie möchte (dort) im Meer baden. 

Tereza möchte nach Kroatien fahren. Sie möchte (dort) mit Freunden zusammen sein. 

Pablo möchte nach Deutschland fahren. Er möchte  (dort) Deutsch lernen. 

Anita möchte in die Slowakei fahren. Sie möchte (dort) wandern. 

řešení cvičení z minulého týdne, zkontroluj si pracovní sešit – str. 69 / cv. 3 

a) möchte - fahren, möchte - kochen, möchte – lesen, möchten – spielen, Möchtest – fahren, 
möchte – fotografieren, möchte – kaufen, möchte – sein 

b) möchten, möchte, möchtest, möchte, möchten, möchtest, möchten, möchte 

 

● do školního sešitu si napiš časování slovesa FAHREN  

FAHREN (= JET) 

ich fahre   wir fahren 

du fährst   ihr fahrt 

er, sie, es fährt  sie, Sie fahren 

 

učebnice str. 79 / cv. 8  – sloveso fahren - přečíst 

● učebnice  str. 79/ cv. 9 – doplň sloveso fahren a věty si přelož (ústně) 

           str. 79, 80 / cv. 10 – poslouchej, přečti si a přelož rozhovory 

 

● pracovní sešit  str. 69 / cv. 4  

    str. 69/ cv. 5 – nápověda: wohin (kam), wann (kdy)  

 př. a) Wohin fährst du? b) Wohin fährt Tante Elvira am Montag? 

   str. 70 / cv. 6           

   str. 70 / cv. 7  

Cvičení z PS mi pošli prosím ke kontrole. Děkuji!  

!!! u 2. os. j. č. – se přidávají přehlásky!!! 



Fýžika        8. až  12. č ervna 

- učebnice: str. 70 – 76: přečíst kapitoly: Výpočet dráhy, výpočet času; Grafické znázornění 

rychlosti pohybu a Grafické znázornění dráhy pohybu 

Výpočet dráhy, výpočet času 

Pro odvození vztahu pro výpočet jednotlivých veličin lze použít tzv. „kouzelný trojúhelník“ 

(veličinu, kterou chceme vypočítat, zakryjeme a dostaneme příslušný vztah)  

DRÁHA: s = v . t        ČAS: t = s : v nebo t = 
𝒔

𝒗
        RYCHLOST: v = s : t nebo v = 

𝒔

𝒕
   

Příklad 1: Automobil se pohybuje rychlostí 68 km/h. Jakou dráhu ujede za 2 hodiny a 15 
minut?  
Řešení: 
v = 68 km/h                                                                                           s = v . t 

t = 2 hod 15 min = 2,25 hod (2 hod + 
15

60
 hod)                                 s = 68 . 2,25          

s = ? [km]                                                                                               s = 153 km 
Automobil ujede 153 km. 

Příklad 2: Výtah se pohybuje rychlostí 3,5 m/s. Za jak dlouho vystoupí do posledního patra 
věžového domu, které je ve výši 40 m? 
Řešení:  
v = 3,5 m/s                           t = s : v 
s = 40 m                                t = 40 : 3,5 
t = ? [s]                                  t = 11,4 s 

Výtah vystoupí do posledního patra věžového domu za 11,4 s. 

Úkoly: 

- učebnice: str. 72/ úlohy 1, 2, 3:  Řešení mi pošli! 

+ DOBROVOLNÝ ÚKOL - procvičuj:  

1) Rychlost tryskového letadla je 250 m/s. Jakou dráhu uletí za 4 hodiny?  

2) Automobil se pohybuje rychlostí 72 km/h. Jakou dráhu ujede za 25 s?  

3) Letadlo práškovalo pole po dobu 20 minut při průměrné rychlosti 252 km/h. Kolik 
kilometrů při tom nalétalo?  

4) Jak dlouhou bude trvat trénink vytrvalostnímu běžci, má-li v plánu uběhnout 36 km 
rychlostí 5 m/s a 35 min věnuje rozcvičení?  

5) Za jak dlouho projede celý vlak tunelem, jede-li průměrnou rychlostí 10 m/s? Délka vlaku 
je 150 m a tunel měří 600 m.  



Pr í rodopis       8. až  12. č ervna 

Ploutvonožci, kytovci, kopytníci 

Vypracuj úlohy 1 až 6, svou práci mi pošli 

 

 

 

 



 

 

 

  



De jepis        8. až  12. č ervna 

Třicetiletá válka 
Podle učebnice str. 146 až 151 vypracuj následující cvičení:  

(Svou práci mi pošli.) 

 

 

 



 

 

 

  



Zeme pis        8. až  12. č ervna 

Asijské regiony 

Řešení - V Asie: 
- mongoloidní /hodně z vás doplnilo monzuny/, Gobi, Převalského, asijským, 
 diktatura (komunistická demokracie neexistuje), Číně, monzuny 
 
Úkoly: 

1. Oprav si chyby v minulé doplňovačce 
2. Vytiskni nebo přepiš poslední výukový text 
3. Vysvětli tyto termíny: permafrost, tundra, tajga, Inuité, gulagy  

(viz. učebnice  nebo videa) 
4. Pošli vyfocené na krtousova@zsvacov.cz....... je to poslední úkol…… kdo neposlal 

některé předchozí úkoly, tak ať pošle …. 
 

Sibiř a Dálný východ  (uč. 118-119) 
- asijské Rusko, 2/3 rozlohy Ruska 
- původní obyvatelé podobni Inuitům, řídké osídlení 
- tundra, tajga – těžba dřeva, stepi – obilí, pastevectví 
- nerostné suroviny – ropa, zemní plyn, železná ruda,….  
- problémy těžby: permafrost, velké vzdálenosti 
- Bajkal – největší zásobárna sladké vody na světě, nejhlubší jezero světa 
- doprava – Transsibiřská magistrála (TRAM) 
 - Bajkalsko-amurská magistrála (BAM) 
 
Videa: 
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-permafrost-tani-skoda-plynovod-

zeleznice.A191021_205127_zahranicni_aha 
https://www.youtube.com/watch?v=NT7dAD7vC3c  
https://www.youtube.com/watch?v=toExM3df2Vw 
https://www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/jakutsko-a-gulagy.A140327_111516_kolem-

sveta_tom 
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