
Milí sedmáci, 

v tomto týdnu (12. až 16. 10.) proběhne celkem 6 videokonferencí, účast je povinná. 

• PO – 8:00 – ČJ 
• PO – 9:55 – AJ 

 
• ÚT – 8:00 – M 

 
• ST – 8:00 – NJ 
 
• ČT – 8:00 – ČJ 
• ČT – 8:55 – M 

 
Odkaz na ně najdete na úvodní stránce ZŠ Vacov.  
Prosíme, abyste si před každou videokonferencí připravili všechny pomůcky (ty najdete pod 
příslušnými předměty) a zapnuli kameru (pokud ji máte k dispozici).  
Pokud si nebudete vědět s něčím rady, kontaktujte příslušné vyučující na email nebo přes Školuonline 
již během týdne. 
 
 
 

Český jazyk: 12. 10. – 16. 10. 

!!!   Videokonference z ČJ proběhnou v pondělí 12.10. od 8:00 a ve čtvrtek 15.10. od 8:00 

připravte si na ně: učebnici ČJ, pracovní sešit (OPČ 1), sešit mluvnice, pracovní list, psací potřeby 

Mluvnice:  

• uč. str. 22 / cv. 6 

• uč. str. 23 / cv. 6 

• uč. str. 24 / cv. 2 – kontrola DÚ                       tato cvičení si projdeme při videokonferencích, 

• uč. str. 25 / cv. 3, 4           nebo je zkontrolujeme ve škole 

• OPČ 1 str. 7 / cv. 1, 2     

Literatura:  

• četba vlastní knihy 

• Čítanka: str. 26, 27 – přečti si příběh a do sešitu literatury zapiš: 

o jméno autora 

o název ukázky       (zkontrolujeme si ve škole) 

o hlavní myšlenku příběhu              

Sloh: 

• Vyber si jedno z témat a vymysli k němu heslovitou osnovu. Zapiš si ji do slohového sešitu. 

(zkontrolujeme si ve škole). Tato osnova ti poslouží jako příprava na slohovou práci. 

 

Témata: Návštěva poutě 

Pohádková cesta lesem 

Výlet s kamarády 



Pracovní list – videokonference 12. a 15. 10.  (vytiskni nebo opiš zadání, pokud stihneš, 

můžeš si vyplnit dopředu) 

1. Ke slovům v závorce tvoř přídavné jméno: 

(krocan) ______________ maso  (okno) __________________ rám 

(ráno) ________________ vstávání  (vrána) __________________krákorání 

(plátno) ______________ ubrus  (kámen) _________________ schody 

(víno) ________________ réva   (dřevo) __________________ podlaha 

(nevina) ______________ člověk  (sklo) ___________________ mísa 

(Anička) ______________ rodiče  (Marika)_________________ prosba 

(Monika) _____________ šaty   (babička) ________________ byt 

(cena) _______________ obraz   (varan) __________________ kůže 

2. Doplň i/y, í/ý: 

ze sob__ch kůží, znám__ spisovatelé, mil__ příteli, nositel Nobelov__ ceny, laskav__ otec, kobyl__ 

mléko, drz__ žák, chovatelov__ holub__, mezi hrav__m__ koťaty, ryz__ povaha, bolav__ zub, 

Jirkov__ rodiče, do hověz__ polévky, zl__ ps__, na lyžařov__ch běžkách, hádav__ člověk, bos__ 

domorodci, se zvědav__m dítětem, dědečkov__ vousy, s leskl__m kovem, lv__ stopy, profesorov__ 

přednášky, pečliv__ člověk, zdvořil__ pozdrav, právníkov__ spisy, neznám__ lidé, rychl__m__ čluny, 

zpěvákov__ písně, na hokejistov__ protihráče, dědečkov__ známí, růžov__ keř, Petrov__ rodiče 

3. Doplň ě/ně: 

střídm___jší, upřím___jší, kolm___jší, jem___jší, tajem___jší, ohrom___jší, tam____jší, znám___jší,  

přím___jší, příjem___jší, skrom___jší, soukrom___jší, uvědom___lejší, ohrom___jší, rozum___jší 

 

4. Jaké jsou druhy zájmen? + uč. str. 27 / cv. 4 (přiřaď zájmena ke druhům): 

O__ __ __ N __ 

P__ __ V __ __ __ T __ __ V __ __ Í 

__ __ A __ __ V __ C __ 

__ Á __ __ C __ 

V __ __ A __ N __ 

__ E __ __ __ I __ Á 

Z __ __ O __ N __ 

 

5. Rozhodni, které slovo nepatří do řady, své tvrzení zdůvodni: 

já – mnou – mi – mně – my – mě 

čí – který – její – jaký – kdo – jenž – co 

můj – tvůj – svými – vašich – těmi – její 

někdo – nějaký – ničí – některý – ledakdo 

nám – vámi – jemuž – tobě – jemu – jí 

 



Dějepis  

Německo – Svatá říše římská  

1. Prohlédni si mapku na str. 32, ta ti prozradí, kde byly hranice Svaté říše římské 

2. Doplň text – pracuj s učebnicí str. 31 – 34 (text vytiskni a vlep do sešitu nebo ho celý opiš, 

zkontrolujeme si ve škole) 

Na východofranckou útočili _____________ . Za krále zvolili saského vévodu ________________ 

______________. Vzniklo německé císařství, kterému se říkalo ___________________________ . 

Volený král měl ___________ autoritu než král dědičný, protože  __________________________ . 

V roce 955 došlo k bitvě na řece _________ , kde Ota I.  a český kníže _____________ porazili Maďary, 

 ti se stáhli a založili _________ . Ota a jeho nástupci vládli společně s ___________ . Papež  

 __________ VII. prohlásil, že je _______  než __________ a že je jediný, který může dosazovat  

duchovní do jejich úřadů (= může provádět tzv. __________________). Mezi papežem a císařem došlo  

k boji o ___________ . Císaři pomáhal český kníže ________________ II. (za to získal roku _________ 

královskou korunu). Boj o investituru skončil až __________, od té doby ji prováděli společně papež i  

___________ . Fridrich Barbarossa (zvaný ______________ ) při cestě do Říma na císařskou korunovaci  

narazil na odpor italských obyvatel, kteří ho odmítali uznat za svého panovníka. Ve válečném tažení  

mu pomohl český kníže ______________ II.  a za pomoc mu udělil v roce 1158 ________________  

titul. Dědičný královský titul získal Přemysl Otakar I. v roce __________ . 

 

 

 

Fyzika 

- vypracuj tyto úlohy do sešitu fyziky: uč. str. 13/ 1 – 4 - převody jednotek délky (kontrola ve 

škole) 

Měření délky – uč. str. 14 – 16: vypsat stručné poznámky (k zapamatování) a vyřeš do sešitu 

úlohu 1. na straně 16 - aritmetický průměr (kontrola ve škole) 

 
 
 
 
 



Přírodopis 

Ryby 
 

V učebnici na straně 14 až 17 je text o sladkovodních rybách. Přečti si ho a do sešitu vypracuj 

následující úkoly. Správnost si zkontrolujeme společně ve škole. Také si zopakuj, co už o rybách 

víš, bude se ti to hodit (na bodíky za 1). 

• Rozlišujeme 4 pásma tekoucích vod:  

_________________  

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

• Tato pásma se liší:  __________________ 

    __________________ 

    __________________ 

 

• Doplň jména sladkovodních ryb:  

K _ _ R, O _ _ _ N, Ú _ _ Ř, S _ _ _ C, C _ _ _ _ T, Š _ _ _ A, L _ _ _ N, P _ _ _ _ H, K _ _ _ S,  

L _ _ _ S, P _ _ _ A, L _ N, C _ _ N, M _ _ _ _ A, V _ _ _ _ A, P _ _ _ _ _ E 

 

Anglický jazyk 

Videokonference proběhne v pondělí 12.10. od 9,55 hod (3. vyučovací hodina dle rozvrhu). 

Na videokonferenci si připravte učebnici, pracovní sešit, školní sešit, slovníček a psací potřeby. 

 

 

Úkoly na vypracování přes týden: 

Učebnice str. 50/cv. 1 – znovu pročíst a přeložit rozhovor 

Učebnice str. 50/cv. 2 – do školního sešitu odpovědět na otázky celou větou (zkontrolujeme ve 

škole) 

Pracovní sešit str. 44/cv. 3 (zkontrolujeme ve škole) 

Pracovní sešit str. 45/ cv. 4,5,6 (zkontrolujeme ve škole) 

Učit se/opakovat slovíčka Unit 5 – příští týden budeme psát test do slovíčka „local“ 

Pracovní list „Go, do, play“ – přiřaďte názvy k obrázkům a doplňte vhodné sloveso (go, do nebo play) 

– vypracovaný pracovní list mi pošlete nejdéle do čtvrtka 15.10. na fridrichova@zsvacov.cz   

mailto:fridrichova@zsvacov.cz


Pracovní list: 

 

 



Matematika 

- videokonference: 13.10. (8:00 – 8:45) a 15.10. (8:55 – 9:40) (kontrola vypracovaných 

příkladů); připravte si na ni – školní sešit a psací potřeby 

 

Povrch a objem krychle a kvádru (vzorce pro výpočet máte ve školním sešitě) 

- vypracuj tyto příklady do školního sešitu:  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 



Německý jazyk 

  EINHEIT 4 – Schule, Schule 

● Tento týden se nauč slovíčka ze 4. okruhu (1. sloupec/str. 42) – již máme zapsáno ve 

slovníčku, kdo nemá doplní!! 

● do školního sešitu si přelož tyto větičky: (kontrola proběhne ve středu 14.10.                           

při videokonferenci) 

1. To pravítko je červené. 

2. Ta tužka je malá. 

3. To je nějaký sešit. 

4. To je nějaká taška. 

5. To okno je velké. 

● Pracovní sešit – str. 36/ cv. 9, str. 37/ cv. 10, cv. 11, cv. 13 – (kontrola při videokonferenci) 

● Nezapomeň na domácí úkol (z 8. 10.) z PS str. 36/ cv. 7 – bude napsáno ve ŠS (kontrola 

také při videokonferenci) 

 

● DOMÁCÍ ÚKOL NA 19. 10. (UVIDÍME SE VE ŠKOLE) 

DO SLOVNÍČKU OPSAT DRUHÝ SLOUPEC/ STR. 42 – Slovníčky budu vybírat ke kontrole!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis 

1. Práce s atlasem (str.12-13), vypracovaný úkol pošli na email: krtousova@zsvacov.cz: 

 

• A, Napište názvy 3 poloostrovů ležících na 20° s.š.: 

• B, Napište názvy 3 ostrovů nebo souostroví ležících na rovníku:  

• C, Utvořte dvojice: 

1. Laplatská nížina, 2. Arabské moře, 3. ostrov Nová Guinea, 4. Amazonská nížina 

a) 35°j.š. a 60°z.d., b) 5°j.š. a 60°z.d., c) 20°s.š. a 65°v.d., d) 5°j.š. a 140°v.d. 

 

2. Práce s učebnicí: vytiskni, doplň a nalep, popř. přepiš do sešitu, kontrola proběhne ve škole 

 

AFRICKÉ REGIONY 

1. Pobřeží Středozemního moře (uč. str. 29-31) 

- subtropické podnebí 

- obyvatelé A……………., náboženství i……………….., v pouštích kočovníci n……………….. 

- největší poušť S…………….., pohoří A……………. 

- hospodářství: zemědělství – rostlinná výroba, pastevectví 

  průmysl: těžba surovin, textilní, chemický 

- nejvýznamnější stát E…………… 

- turisticky nejnavštěvovanější státy: E…………., T…………. a M……………… 

 

2. Oblast Sahelu (str.32-33) 

- sahel – oblast na okrajích pouště sužovaná dlouhými obdobími s………… => 

 Sahel – chudé státy na jižním okraji Sahary 

- problémy: primitivní zemědělství, období sucha, chudoba, špatný zdravotní stav obyvatel, 

vysoká negramotnost, časté občanské války 

 

3. Oblast Guinejského zálivu (str.34-35) 

- teplé a vlhké podnebí – tropické deštné lesy 

- obyvatelé: č………………, většina žije na venkově, hlavní obživa z……………………. –

samozásobitelské a plantážnictví (pěstuje se k………………, k………………….., p…………….. 

o…………….., p……………. o……………) 

- těžba nerostných surovin 

- porušování lidských práv, nízká životní úroveň obyvatel 
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