
7. třída: 11. – 15. 1. 2021 

Český jazyk 
Videokonference z ČJ proběhnou v úterý a ve čtvrtek od 9:00 
připravte si na ně: učebnici ČJ, OPČ 1 a OPČ 2, sešit mluvnice  

v úterý navíc: sešit ze slohu 

ve čtvrtek: sešit z dějepisu (kontrola práce: Kultura raného středověku 

 

Mluvnice:  

opiš do sešitu mluvnice: (nejlépe před úterní videokonferencí) 

Základní větné členy 

 Přísudek = Př 

- slovesný jednoduchý: šel jsem, pracuji, budu zpívat, byli vysláni, četli bychom 

- slovesný složený: chtěl pracovat, musí se učit, začíná zpívat 

 způsobové sloveso, fázové sloveso + infinitiv 

 způsobová slovesa: chtít, moct, smět, muset, mít 

 fázová slovesa: začít, začínat, zůstat, zůstávat, přestat, přestávat 

- jmenný se sponou: je pracovitý, byl ředitelem, stane se senátorem 

 sponové sloveso + jméno 

 sponová slovesa: být, bývat, stát se, stávat se 

- jmenný beze spony: Mladost – radost. 

- vyjádřený citoslovcem: hop, žbluňk 

projdeme při videokonferenci: 

OPČ  1 str. 28 / cv. 1 

OPČ 1 str. 29 / cv. 2, 3, 4 

uč. str. 93 + 94 / cv. 1 

OPČ 1 str. 20 – opakování druhů vět podle postoje mluvčího 

OPČ 1 str. 21 – výběr ze cvičení 

opiš do sešitu mluvnice: (nejlépe před čtvrteční videokonferencí) 

Druhy vět 

jednoduchá = má pouze 1 přísudek (Večer jsme šli do kina.) 

souvětí = více přísudků (Odpoledne se sejdeme, půjdeme do lesa na houby.) 

hlavní (VH) = mluvnicky nezávisí na jiné větě, může být pouze větou řídící  

vedlejší (VV) = závisí na jiné větě, může být větou řídící i závislou  

řídící = věta, kterou se ptáme na jinou větu v souvětí 

závislá = věta, kterou si odpovídáme 

 

projdeme při videokonferenci: 

OPČ 2 str. 3 /cv. 1, 3  

OPČ 2 str. 4 / cv. 7 

 

uč. str. 54/ cv. 2 – krasopisně opiš do sešitu mluvnice, pošli na email spejzlova@zsvacov.cz 

nejpozději v pátek 15. 1.   (bude hodnoceno známkou)  
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Literatura:  

• četba vlastní knihy – někteří mi dosud neposlali název a autora 3. knihy (nezapomeňte se 

inspirovat čítankovou četbou) 

• ve čtvrtek si připomeneme ukázku Gilgameš – společně odpovíme na otázky z testu 

 

• přečti si ukázku: E. Petiška – O slepém Abdalláhovi (Čítanka str. 83 – 88) 

do literárního sešitu zapiš: 

1. název knihy, ze které je ukázka 

2. místo, kde se děj odehrává 

3. jména postav + ke každé osobě napiš krátkou charakteristiku 

4. stručný obsah příběhu 

literární úkol pošli na email spejzlova@zsvacov.cz do pátku 15. 1. - bude hodnocen 

 

 

Sloh: 

 

Líčení - kontrola práce z minulého týdne – při úterní videokonferenci 

 

1. Doplň do vět slova z nabídky (můžeš měnit jejich tvar): 

česat, mlhavý, kadeřník, ospalý, hladový, balkón, sametová, Sluneční bůh, rozcuchaná, vyprávět 

Bylo ___________ ráno. _______________ se terpve probouzel, zato větve v korunách 

_______________ stromů si už _________________ o nočním dobrodružství – o ________________ 

netopýrech a vystrašených nočních můrách, které jim zas a znova unikaly do ______________ 

temnoty. _________________ tráva jim tiše naslouchala a lehounký větřík jí _______________ vlasy 

sem a tam a sem. „Děkuji ti, milý ______________ , budu se slunci líbit, až se postaví na svůj polední 

_____________ a rozhlédne se po kraji.“ 

2. Pokračuj v líčení: Procházka zimní krajinou (alespoň 5 vět, použij jazykové prostředky – metaforu, 

personifikaci, epiteton, …) 

Vlády nad krajem se ujala paní Zima, chladná a nelítostná, ale také nádherná čarodějka, která umí 

dělat zázraky, když se jí zachce. 

kontrolu slohového úkolu uděláme společně další týden 
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Dějepis  
ve čtvrtek kontrola práce z minulého týdne (Kultura raného středověku) 

Vrcholný a pozdní středověk - společnost (uč. str. 69 – 72)  

 

1. Vylušti křížovku a vysvětli pojem z tajenky: (vyhledej na internetu) 

   1.           

    2.          

     3.         

   4.           

5.              

    6.          

     7.         

 

1. osidlování nového území 

2. svazky slámy použité na zakrytí střechy 

3. odstraňování pařezů ve vykáceném lese 

4.  krátké trámy s kamenným nebo cihlovým zdivem jsou typické pro domy … 

5.  část postroje zvířat sloužící k zapřažení do pluhu 

6. z dlouhých trámů se stavěly domy … 

7. osoba stojící v čele vesnice, zastupující vrchnost 

Tajenka: ________________ = _________________________________________________________ 

 

2. Doplň do tabulky, jak fungoval trojpolní systém:  (podle uč. str. 69) 

 

 

 

1. rok 

 

2. rok 

 

3. rok 

1. část pole 

 

…………………………………. 

 

…………………………………… 

 

………………………………….. 

2. část pole 

 

…………………………………. 

 

…………………………………… 

 

………………………………….. 

3. část pole 

 

…………………………………. 

 

…………………………………… 

 

………………………………….. 

 

3. Vysvětli pojmy, doplň informace: 

ozim = 

jařina = 

úhor = 

k čemu sloužil trojpolní systém:  

klučení = 

žďáření = 

kdo stál v čele vesnice a o co se staral: 

 

jaké stavby stály ve větších vesnicích: 

 

vyplněný pracovní list pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději v pátek 15. 1.   
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Matematika  

Dělení zlomků (vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 11.1. a ve středu 13.1.) 

 

 

 



Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 15.1.! Bude 

hodnoceno známkou!  
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Fyzika  

Učebnice: Fyzika 1: str. 34 – 37: Vážení; Vážíme různá tělesa – přečíst a přepsat poznámky 

do sešitu fyziky: 

Vážení 

- hmotnost určujeme vážením na vahách - nejpoužívanější: 
a) laboratorní váhy (2 misky: předmět + závaží = rovnováha) 
b) digitální váhy (principem je změna tvaru pružné součásti uvnitř vah a převedení této 
změny na digitální číselné vyjádření; většina digitálních vah umožňuje tárování (vynulování)) 
 
Vážíme různá tělesa 

- vážení velmi lehkých předmětů: např.: 1 špendlík – na vahách určíme hmotnost 100 
špendlíků a tuto hmotnost vydělíme 100 

- vážení kapalin: např.: voda – zvážíme prázdnou nádobu, pak nádobu s vodou, hodnoty 
odečteme nebo využijeme tárování vah 

Úkoly: Zkontrolujeme příští týden o videokonferenci! 

1) Jiné druhy vah, znáš je? Spoj! 

 

2) Procvičuj převody jednotek hmotnosti! 
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Přírodopis 

Vodní a brodiví ptáci 

A) Podle učebnice str. 40 až 42 vypracuj pracovní list, ten si přepiš nebo přilep do sešitu.  

 

B) Na stránkách školy je připravena „Poznávačka ptáků“. Projdi si obrázky, poznamenej si jména 

ptáků. Na konci je řešení. Napiš mi, jak se ti dařilo a kolik ptáků jsi správně pojmenoval (alespoň 

druhovým jménem). 

 

Svoji práci mi pošli. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, napiš mi: stouralova@zsvacov.cz.  

Pracovní list: 

Vodní ptáci 
Společné znaky: napiš alespoň 3 společné znaky vodních ptáků 

 

 

Rozšifruj zástupce a správně je zařaď k jednotlivým řádům 

- u každého urči tažnost (tažný/stálý/částečně tažný) a jaká má mláďata (krmivá/nekrmivá):  

H _ _ _    velká   

K _ _ _ _   divoká  

R _ _ _ _   chechtavý 

L _ _ _ _   velká 

K _ _ _ _ _ _ _   velký 

 

řád zástupci 

vrubozobí  

veslonozí  

dlouhokřídlí  

Brodiví ptáci 
Společné znaky: napiš alespoň 3 společné znaky brodivých ptáků  

 

 

 

 

Rozšifruj zástupce  

- u každého urči tažnost (tažný/stálý/částečně tažný) a jaká má mláďata (krmivá/nekrmivá):                  
 Č _ _    B _ _ _   
  
 Č _ _  Č _ _ _ _ 
   
 V _ _ _ _ _ _  P _ _ _ _ _ _ _ 

mailto:stouralova@zsvacov.cz


Anglický jazyk 

Sedmáci, 

v tomto týdnu opět pokračujeme distanční výukou. Uvidíme se při videokonferenci ve stejný 

čas a to v úterý a ve středu. Stále budeme opakovat minulý čas slovesa Have got a slovesa To 

be v kladné větě, záporu i otázce.  

Úterý:  

Učebnice str. 63/cv. 5 -Reading. Přečtěte si článek a odpovězte na otázky pod článkem. 

Odpovědi zapište do školního sešitu.  

Přeložte věty do sešitu, kontrolovat budeme při videokonferenci: 

• She had blond hair when she was five.  
• They had a small flat two years ago and now they live in the big one.  
• He had tallent as footballer but he was lazy.  
• I had a headache yesterday.  
• We had really good dinner.  
•  I had english homework yesterday.  
• She had a cold last week.  

 

Středa: 

PS: str. 57 cv.4 – doplnit tabulku dle cvičení 3. 

Vyplňte online cvičení: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2012121401-cviceni-doplnte-did-was-were 

http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/minuly-cas-prosty-rozdil-was-a-were-test-cislo-28/ 

Zopakujte si všechna přídavná jména týkající se vzhledu ze slovíček 3 lekce.  

Přeložte a zapište si do slovníčku další přídavná jména:  

Pale, foolish, wealthy, blushing, pure, talkative, horrible, rude, messy, smart. 

 

 

 

 

 

https://www.helpforenglish.cz/article/2012121401-cviceni-doplnte-did-was-were
http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/minuly-cas-prosty-rozdil-was-a-were-test-cislo-28/


Německý jazyk 

EINHEIT 5 – Mein Hobby 

Videokonference v pátek od 9:00. Všechny úkoly zvládni do páteční videokonference!! 

● doplň správný tvar slovesa „být = sein“ – cvičení si vlep do sešitu/případně přepiš 

1. Ich ___________ nicht langsam.  2. Woher ___________ du? 3. Das Kind ___________ noch sehr 

klein. 4. Er ___________ in Prag. 5. ___________ Sie aus Tschechien? 6. Das ___________ mein 

Foto. 7. Ich ___________ nicht dumm. 8. Tom und Anna ___________in Wien. 9. Wo ___________ 

meine Tasche? 10. Er ___________ Lehrer. 11. Wir _________ nicht in der Schule. 12. Die Kinder 

___________ lange drauβen. 13. ___________ ihr zu Hause? 14. Monika ___________ im Garten. 

15. Wo ___________ der Klebstoff? 

Cvičení mi pošli do páteční videokonference na můj mail kulova@zsvacov.cz.  

Bude hodnoceno! Děkuji! 

 

● Učebnice 

str. 54/ cv. 14 – Poslechni si dva rozhovory + přečti a přelož!                                                 

            (poslech opět najdeš na stránkách školy) 

 

● Pracovní sešit 

str. 44/ cv. 6 – Napiš věty, co děláš celý týden. Pozor na slovosled, sloveso na druhém místě,   

             pak následuje podmět. 

   vzor: Am Montag spiele ich Klavier. 

str. 51  - do slovníčku si opiš 2. sloupec slovíček 

 

● Procvičuj slovíčka z 5. lekce – do pátku zvládni procvičit slovíčka (1. sloupec) 

- zadej své jméno a příjmení, po utvoření dvojic své odpovědi odešli   

https://wordwall.net/play/5775/396/760 
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Zeměpis 

1. doplňte do textu chybějící slova, hledejte v učebnici – str. 66-67, zápis vlepte (popř. přepište do 
sešitu) a doplněný pošlete na adresu krtousova@zsvacov.cz do 16.1. 
 
Brazílie a její sousedé 
Brazílie 
- největší stát J…………. Ameriky, pátý ve světě 
- šestá nejlidnatější země světa (212 mil. obyv.) 
- většina obyvatel žije na jihovýchodním p………………. 
- mluví se zde p……………………………. 
-  řeka A…………………., tropický deštný prales  
- velké přírodní bohatství a dostatek nerostných surovin x zadlužení, velká chudoba (slumy) 
- pěstuje se k……….. a c……………… t…………… 
- národním sportem je f…………………… 
- velká města: S……… P………………, R….. de J…………… (pláže, karneval), B…………. (hl. město) 
Venezuela 
- zásoby r……….. -> velké investice x chudoba 
- v horách indiánské kmeny žijící původním způsobem života 
 - pláže Karibiku – t…………………. 
Francouzská Guyana 
-  francouzský zámořský department, území součástí EU 
- dříve určena pro deportaci trestanců 
- nyní turismus, kosmické centum 
Guyana 
- bývalá britská kolonie, dnes člen Commonwealthu 
- zemědělství, těžba ropy 
Surinam 
- bývalá nizozemská kolonie 
- zemědělství, těžba bauxitu – výroba hliníku 
 

2. Doplňte tabulku a vyplněnou pošlete na pošlete na adresu krtousova@zsvacov.cz do 16.1., 
použijte mapu Jižní Ameriky v atlase str. 128-129 
 

Stát Hlavní město Zeměpisná šířka Zeměpisná délka 

Brazílie    

Venezuela    

Francouzská Guyana    

Guyana    

Surinam    

 
3. Těm, kterým jsem psala, že jim vychází nerozhodná známka za 1. pololetí, pošlu na emailovou 

adresu zadání dalšího úkolu! 
 

4. Podívejte se na videa k tématu: 
 

• Brazilský karneval - https://tv.idnes.cz/zahranicni/brazilie-rio-de-janeiro-karneval-oslava-samba-

tanec.V190306_123529_idnestv_vojt 

• Brasilia – město postavené na zelené louce - https://www.iumeni.cz/clanky-recenze/videa/2020-

brasilia-hlavni-mesto-brazilie-2019-filmovy-letecky-film/ 

• Kácení amazonského pralesa - https://edu.ceskatelevize.cz/video/5575-kaceni-amazonskeho-pralesa 
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