
Matematika 7. (11. až  15. kve tna) 

Online kurz: H-EDU ZLOMKY 

 

Videohodiny: v pondělí a ve čtvrtek od 11:00 – v pondělí se společně podíváme na úlohy z 

1. a 2. hodiny kurzu. Ve čtvrtek pak na úlohy z 3. hodiny kurzu. 

 

Odkaz pro připojení do kurzu: https://www.h-edu.cz/zlomky 

Na svých emailech máte postup, co dělat, pokud se vám nedaří přihlásit (posílala jsem to ve 

čtvrtek 7. 5. asi v 11:50). 

Po přihlášení si můžeš vybrat lehčí nebo těžší kurz a pracovat na úlohách. Výsledky nejdou 

ukládat, ale ukáže se ti, co je dobře a co ne. Pokud potřebuješ, můžeš se k úlohám vracet a 

zkusit si je znovu (staré výsledky neuvidíš). Klidně si můžeš vybírat úlohy z obou kurzů a 

zvolit si tak sám obtížnost. 

Já vidím, kdy jste na jaké úloze pracovali, ale nevidím vaše výsledky. Pokud budete chtít s 

čímkoli pomoc je potřeba napsat, jestli je to lehčí nebo těžší úloha a z kolikáté je hodiny. 

Nové úlohy se otevírají vždy v pondělí a ve středu, ale přístupné zůstávají i ty starší. (Nahoře 

v červené liště si můžeš vybrat, jakou hodinu chceš zobrazit.) Teď v pondělí se bude otevírat 

3. hodina. 

Pokud máš s čímkoliv problém, napiš mi. Nebo to vyřešíme při videokonferenci, jak budeš 

chtít. 

  

https://www.h-edu.cz/zlomky


Č eský  jažýk 7. (11. až  15. kve tna) 

Předmět – opakování 

V úterý – 12. května 2020, od 11 hodin – se opět sejdeme při videokonferenci. 

Připrav si - vytištěný pracovní list s úkoly (cv. 3 se snaž vypracovat předem). 

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

sladkova@zsvacov.cz! 

 

PRACOVNÍ LIST 

 

1. Doplň vhodné předměty a nadepiš pád: 

 

Po strastiplné cestě dosáhla polární výprava svého _______________. 

Milan složil do kufru nepotřebné __________________. 

Tatínek se rozhodl prodat _____________ a koupit pro ____________ nové 

__________. 

Marcela nám poslala _______________ z výletu. 

__________________ se nelíbilo na táboře. 

Rybář _________ předvedl svůj ______________. 

Babička mi nařídila zamést _____________ a shrabat ___________________ na 

zahradě. 

Hokejisté se připravovali na rozhodující _____________.  

Cizinec se ptal na _________________ k hradní zřícenině. 

Koupili jsme si ____________ o chovu andulek. 

Postaral jsem se o _______________, který se k nám zaběhl. 

V bažinách u rybníka lovili myslivci divoké _______________. 

 

 

 

mailto:sladkova@zsvacov.cz


2. Vyhledej předměty a nadepiš jejich pád (pracuj do textu): 

 

Marta se pochlubila novým účesem. Spolužáci mu napsali dlouhý dopis. Všichni už 

věděli o jejím úspěchu. Stůl byl plný dobrot. Dnes bych byl ochoten přijít. Zavolej mi 

odpoledne. Filip se konečně naučil číst a psát. Maminka umývala okna. Nevěř 

nikomu. Půjdeš se mnou do kina? Rodiče byli plní naděje a očekávání. Babička nám 

upekla makové buchty. Ivan zatřásl třešní. Vyprávěla nám o jeho zvláštní zálibě. 

Budeme šetřit elektřinou i vodou. 

 

a) předměty holé: 

 

 

b) předměty rozvité: 

 

 

c) předměty několikanásobné: 

 

3. Urči všechny větné členy, které již znáš (podmět, přísudek, předmět – u Pt urči i 

pád): 

 

Mirek přinesl Pavlovi mobil. Mirek přinesl Pavlův mobil. Lenka si koupila novou 

kabelku a zimní boty. Alena vrátila Evě vypůjčenou kabelku i halenku. Vanda si 

půjčila Magdiny nové učebnice a sešity do matematiky. Maminka koupila jablka, 

banány, pomeranče a hrozny. Někdo mi odcizil peněženku a všechny doklady.  

  



Sloh 

- opakování strukturovaného a souvislého životopisu – výsledky mi, prosím, pošli na 

sladkova@zsvacov.cz 

POKUD NEMÁŠ MOŽNOST TISKU, OPRAVDU STAČÍ JEN ODPOVĚDI!

 

 

 

Literatura 

- pokračuj v četbě vlastní knihy 

 

 

mailto:sladkova@zsvacov.cz


Anglický  jažýk 7. (11. až  15. kve tna) 

Milí sedmáci, 

někteří z vás si ještě stále neudělali Online test na procvičení Past simple. Prosím, napravte 

to. https://forms.gle/TE9gvkhXfdABJTq79  

 

Další videokonference se bude konat v pondělí 11. 5. 2020 od 9,00. Připravte si prosím 

učebnici, pracovní sešit a zopakujte si nepravidelná slovesa. 

 

Úkoly na další týden: 

Učebnice str. 83/cv.5 – přečíst, přeložit text 

                                       - přiřadit otázky na správná místa do textu 

Učebnice str. 83/cv.6 – do sešitu napsat odpovědi na otázky podle textu ze cv.5 

Pracovní sešit str. 75/cv.1 

Pracovní sešit str. 75/cv.2 – doplnit slova podle obrázků 

                                               - přečíst si a přeložit text 

                                               - podtrhnout v textu slovesa v minulém čase a napsat nad ně 

     překlad ČJ 

                                               - cvičení naskenovat/vyfotit a poslat do pátku na:  

      fridrichova@zsvacov.cz  

 

Pracovní sešit str. 75/cv.5 – doplnit informace dle cv.2 

Opakujte si slovíčka Unit 8 a nepravidelná slovesa!! 

 

Pracovní list z britského časopisu (opakování slovní zásoby „Oblečení“) – najdete níže: 

osmisměrka – najděte správná slovíčka podle obrázků, zbývající písmenka napište dolu do 

tajenky (jedná se o vtip) 

https://forms.gle/TE9gvkhXfdABJTq79
mailto:fridrichova@zsvacov.cz


 

 



Fýžika 7. (11. až  15. kve tna) 

Otáčivé účinky síly – páka, kladka, kladkostroj – PRACOVNÍ LIST: Odpovědi mi pošli! 

1. Páky dělíme na …………………………… a ………………………………  

2. Namaluj páku dvojzvratnou a popiš ji: 

 

 

3. Doplň tabulku: kleště, houpačka, nůžky, vesla, otvírák na lahev, trakař, kolečko, rudl 

Jednozvratná páka Dvojzvratná páka 
  

  

  

  

 

4. Kladky a páky patří mezi a) složité stroje b) jednoduché stroje c) elektrické stroje. 

5. Kladky dělíme na …………………………………………………………………  

6. Namaluj kladku pevnou a popiš ji: 

 

 

7. Kladkostroj se skládá z …………………………………………………………..  

8. Napiš využití kladky v praxi ………………………………………………………………………………………………… 

9. Rovnováha na kladce pevné nastane tehdy, jestliže …………………………………………………………… 

……………………………………… Platí zde vztah ……………… 

10. Na jedné - obou koncích lana na kladce volné působí síly, které jsou poloviční - třetinové, 

než je součet - rozdíl tíhy kladky volné a závaží na ní zavěšené. Vyber správné slovo! 

11. Jakou tahovou sílu musí vyvinout elektromotor nákladního výtahu, jestliže zdvihá dva 

pytle cementu přes kladku pevnou, a když každý pytel váží 50 kg a hmotnost plošiny výtahu 

je 30 kg?  

 

12. Jakou sílu musí vyvinout motor jeřábu, jestliže zdvihá panel o hmotnosti 300 kg pomocí 

kladky volné o hmotnosti 10 kg? 



Ne mecký  jažýk 7. (11. až  15. kve tna) 

Einheit 7  

● Pracovní sešit – str. 64/ šedý rámeček – projdi si, co už umíš 

    str. 64/ cv. 19 – Vytvoř svoji vlastní pozvánku na své narozeniny 

     (dobrovolný úkol)   

 

● Pracovní sešit – Opakovací test str. 65, 66 

Tento test mi prosím pošli ke kontrole do pátku kulova@zsvacov.cz. Děkuji! 

cv. 1 – Doplň slovíčka 

cv. 2 – Kde je Max? Piš celou větou. 

 př.  Max ist am Mittwoch im Geschäft.  

cv. 3 – Přepiš správně pozvánku. (našla jsem tam 6 chyb) 

cv. 4 – Napiš správně číslicí 

cv. 5 – Zapiš časové údaje 

cv. 6 – Procvičuješ množné číslo 

cv. 7 – Doplň větičky – dávej pozor na správný slovosled  

cv. 8 – Poslouchej a spojuj (poslech na stránkách školy) 

cv. 9 – Škrtni, co nepatří do řady. 

cv. 10 - Přelož 

  

mailto:kulova@zsvacov.cz


Zeme pis 7. (11. až  15. kve tna) 

Asijské regiony 

Řešení  Střední východ: 

- monarchie: Saudská Arábie, Kuvajt, S.A.E., Omán, Katar 

- bohaté státy: Saudská Arábie, Kuvajt, S.A.E., Omán, Katar 

- OPEC –organizace zemí vyvážejících ropu 

- Mezopotámie – meziříčí- oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, starověká říše  

 

Doplň do textu chybějící slova a podívej se na videa o problémech těchto oblastí. 

 

Zakavkazsko (uč. 104-105) 

- oblast Velkého a M………….. Kavkazu mezi Černým a K………………… mořem 

- 3 státy: A……………., A……………………., G……………… 

- oblast etnicky a nábožensky různorodá => časté nepokoje, sporné oblasti Osetie, Náhorní 
Karabach, Abcházie 

 

Střední Asie (uč. 106-107) 

- postsovětské republiky 

- státy: K………………………, T…………………….., T…………………………., K……………………………, 
U………………………. 

- suché klima – s……………. (travnatý porost) => intenzivní zemědělství (pšenice, bavlník, 
tabák) => vysychání A…………………….. jezera 

- videa: https://edu.ceskatelevize.cz/abchazie-a-gruzie-dusledky-konfliktu-
5e441f64d76ace2c451de3e0 

https://edu.ceskatelevize.cz/uzbekistan-samarkand-a-buchara-5e441f18d76ace2c451de1c5 

https://refresher.cz/56664-Obrovskou-prirodni-katastrofu-Sovetu-nakonec-zvratil-

Kazachstan-Podarilo-se-mu-zachranit-Aralske-jezero  

https://edu.ceskatelevize.cz/abchazie-a-gruzie-dusledky-konfliktu-5e441f64d76ace2c451de3e0
https://edu.ceskatelevize.cz/abchazie-a-gruzie-dusledky-konfliktu-5e441f64d76ace2c451de3e0
https://edu.ceskatelevize.cz/uzbekistan-samarkand-a-buchara-5e441f18d76ace2c451de1c5
https://refresher.cz/56664-Obrovskou-prirodni-katastrofu-Sovetu-nakonec-zvratil-Kazachstan-Podarilo-se-mu-zachranit-Aralske-jezero
https://refresher.cz/56664-Obrovskou-prirodni-katastrofu-Sovetu-nakonec-zvratil-Kazachstan-Podarilo-se-mu-zachranit-Aralske-jezero


De jepis 7. (11. až  15. kve tna) 

Husitství  

Ověř si své znalosti o husitské revoluci v testu https://forms.gle/nsmuzUvCVKQY2hp5A  

Odpovědi netipuj, pokud si nebudeš jistý, vyhledej potřebnou informaci v učebnici (str. 104 

až 108), na internetu nebo v zadáních z minulých týdnů, … 

Pokud nezískáš alespoň 8 bodů, test si zopakuj. 

 

Př í řodopis 7. (11. až  15. kve tna) 

Opakujeme botaniku 

1. Odkaz na testík Botanika - opakování: https://forms.gle/uHNh7VuopXS94cbz9  

2. Na stránkách školy najdeš dvě prezentace (poznávačky stromů a bylin). Projdi si je, 

poznamenej si počet správných odpovědí a napiš mi, jak se ti dařilo. 

Úloha z minula:  

Jediná drobnost: strom na kterém rostou kaštany se jmenuje JÍROVEC (MAĎAL) 

 

https://forms.gle/nsmuzUvCVKQY2hp5A
https://forms.gle/uHNh7VuopXS94cbz9

