
Matematika 7. 

Desetinná čísla 

Projdi si prezentaci na stránkách školy (je to nápověda jak dělit desetinná čísla) – probírali 

jsme to i při videohodině v pondělí. 

Videohodina: 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: (stejný je i na stránkách školy)  https://forms.gle/rgiaqtR838mL76gV8 

Příklady k procvičení: (jejich výsledky najdeš v příštím zadání) 

21 : 7,5 = 

86,4 : 2,7 =  

134,52 : 5,7 =  

91 : 0,26 = 

42,12 : 1,2 = 

 

15,6 : 0,08 =  

6,48 : 1,8 = 

15,12 : 0,27 = 

4,015 : 5,5 = 

0,323 : 0,25 = 

 

Zeme pis 7.  

Obyvatelstvo Asie 

Pracuj s učebnicí str. 96-99, s internetem – počty obyvatel, s videem: 

https://edu.ceskatelevize.cz/konec-cinske-politiky-jednoho-ditete-5e441f0fd76ace2c451de12c 

a s vlastním rozumem a doplň text a odpovědi na otázky. 

Rozmístění obyvatelstva na území Asie je velmi .......................................... . 

Osídlování světadílu ovlivnily rozhodující měrou příznivé .............................  podmínky. 

Přibližný počet obyvatel Asie je .................. .  90% z nich žije na jedné třetině plochy Asie v 

úrodných rovinách a v ústí velkých řek mezi ……………… a ………………….. . Počet 

obyvatel Asie prudce …………… . Největšího přirozeného …………………. dosahují země 

s vysokou porodností.  Země s největším počtem obyvatel (přesahuje hodně přes jednu 

miliardu) jsou ……………… a ……………… .  

a) Kterým jazykem hovoří nejvíce lidí na světě?  

b) Co je základní potravinou většiny obyvatel Asie?  

c) K čemu slouží tzv. plánované rodičovství? A ve kterých zemích Asie bylo úspěšné?  

d) Které hlavní lidské rasy jsou v Asii zastoupeny?  

e) Vypiš 4 hlavní problémy Asie:  

  

https://forms.gle/rgiaqtR838mL76gV8
https://edu.ceskatelevize.cz/konec-cinske-politiky-jednoho-ditete-5e441f0fd76ace2c451de12c


Ne mecký  jazýk 7.  

Někteří ještě nevyplnili online testík z minulého týdne, můžeš si ho zkoušet i opakovaně. 

https://forms.gle/DL5BXksQfEzaEJNy7 

Einheit 7 

● Do školního sešitu si napiš a přelož tato spojení na množné číslo (číslovku piš slovem) 

Toto cvičení mi vyfoť a pošli do pátku na můj mail: kulova@zsvacov.cz   

1. dvanáct myší    6. jedenáct chlapců 

2. pět tašek    7. padesát dětí 

3. deset dívek    8. tři králíci 

4. dvacet sešitů    9. šest obrazů 

5. čtyři knihy    10. dvě kočky 

 

● učebnice - str. 71/ cv. 14 (ústně) 

př.  Auf dem Bild sind sieben Pinsel. 

 

● Učíme se měsíce! S písničkou to jde lépe!  

https://www.youtube.com/watch?v=eQ7SFs7LjHg  

pracovní sešit  str. 62/ cv. 12 

   str. 62/ cv. 13a) Doplň měsíce!   13b) Doplň následující měsíc! 

 

Př í řodopis 7. 

OPYLENÍ 

Přečti si v učebnici str. 77 a odpověz na otázky: Odpovědi mi pošli. 

1. Kam je při opylení přeneseno pylové zrno (na jakou část květu)? 

2. Čím (nebo kým) mohou být rostliny opyleny? 

3. Jak vypadají pylová zrna hmyzosprašných rostlin? 

4. Kde jsou uloženy samičí pohlavní buňky (vajíčka)? 

5. Co se vyvíjí z oplozeného vajíčka? 

Řešení úlohy z minulého týdne: 

 

https://forms.gle/DL5BXksQfEzaEJNy7
mailto:kulova@zsvacov.cz
https://www.youtube.com/watch?v=eQ7SFs7LjHg


Č eský  jazýk 7. 

- v úterý – 14. dubna od 11 hodin probíhá videokonference: připrav si dotazy 

k podmětu a vedlejším větám podmětným 

- připrav si uč. str. 98 – cv. 1, 2, 3 – budeme kontrolovat 

- připrav si úkol na předešlou videokonferenci – hnědý PS – přísudek (2 cvičení) ke 

kontrole 

 

- následující cv. 1 -  k odevzdání na sladkova@zsvacov.cz 

 

1. Vedlejší větu podmětnou podtrhni a nahraď podmětem (nepřepisuj celé věty, 

stačí nadepsat pouze daný podmět): 

 Vítěz 

př. Kdo zvítězil, stanul na nejvyšším stupni. Celá věta bude vypadat takto: Vítěz 

stanul na nejvyšším stupni. Protože změníme vedlejší větu na větný člen, mění se 

nám jednoduché souvětí složené ze 2 vět na větu jednoduchou, nepíšeme žádnou 

čárku. 

   zúčastnit se 

př. Hlavní je, že jsme se zúčastnili krajského finále. Celá věta bude vypadat takto: 

Hlavní je zúčastnit se krajského finále. 

 

Bylo mým tajným přáním, abych se dostala na dopravní průmyslovku. 

 

Ti, kdo lžou, riskují velkou ostudu při odhalení. 

 

Kdo hrál na kytaru, byl u táboráku vždy vítán. 

 

Líbilo se nám, že jste s dětmi hezky jednal. 

 

Kdo restauruje sochy, má velmi obtížnou a odpovědnou práci. 

 

Je důležité, abychom se na zkoušky důkladně připravili. 

 

Co bude na programu školní akademie, ještě není zcela dohodnuto. 

 

 

 

 

 

mailto:sladkova@zsvacov.cz


2. Zopakuj si přísudek a jeho druhy – viz přehledná tabulka (vlep si ji do sešitu, 

pokud máš možnost) 

 

- vypracuj v PS hnědém – cv. 5 a 6 – str. 33??? – (cv. 5 – Určete podmět a přísudek – 

Turisté vystoupili z vlaku v Chocni…, cv. 6 – Podtrhněte ZSD – Karel u nás dlouho 

nebyl….) 

- tato dvě cvičení z PS posílat nemusíš 

 

3. procvič si učivo v online testíku a odešli mi jej 

 

  



Anglický  jazýk 7.  

Milí sedmáci, 

děkuji těm, kteří mi poslali úkol (projekt „The best holiday region in your country“). Kdo 

projekt nevypracoval, vypracujte ho prosím co nejdříve. Dále chválím ty, kdo udělali Online 

testík.  Kdo byl méně úspěšný, si bude opakovat tvoření minulého času prostého. V další lekci 

nás bude také čekat minulý čas prostý, ale tentokrát s nepravidelnými slovesy, tak je potřeba 

umět ovládat pravidelná slovesa.  

Doufám, že jste si v rámci možností užili Velikonoce. 

Poprosím vás, abyste mi úkoly posílali vždy nejdéle do pátku. Děkuji. 

Úkoly na další týden: 

Nová slovíčka: Opište si nebo vytiskněte a nalepte slovíčka poslední lekce Unit 8 a postupně 

se je učte. 

 

 



Učebnice str. 78/cv. 1 – přečtěte si úvodní článek a přeložte si ho 

Učebnice str. 78/cv. 2 – vypracujte do sešitu – napište správně spojené celé věty dle cv. 1 

Procvičte si znovu Past simple (minulý čas prostý) na webových stránkách 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/regular-forms 

https://agendaweb.org/verbs/past-simple-regular/index.html 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple-regular-d-ed-ied.htm 

 

Procvičte si poslech – najdete ho na stránkách školy 

Vypracujte 2 cvičení k poslechu, vyfoťte nebo naskenujte a pošlete na email: 

fridrichova@zsvacov.cz 

Cvičení k poslechu: 

1. Check your understanding: multiple choice 

Do this exercise while you listen. Circle the best word to complete these sentences. 

1. Aurelia is asking about Hannah’s boyfriend / brother / friend . 

2. Hannah’s brother, Jem, has long, brown hair / a girlfriend / a twin sister . 

3. Hannah has one brother / two brothers / a brother and a sister . 

4. Alex and Jem look different / look the same / have the same hair but different eyes . 

2. Check your understanding: gap fill 

Do this exercise while you listen. Complete the gaps with the correct word. 

1. That? Er, that’s my ____________________________, Jem. 

2. And that’s his girlfriend, Lucy. The ____________ girl with the _____________________, 

____________________________ hair. 

3. Alex and Jem are _______________________. They’re both ______________________. 

4. They’re exactly the same! They’re both ___________________ and __________________. 

5. They’ve both got _______________, ________________ hair, ________________ eyes 

and _________________ ears! 

6. They’re not big. I think they’re _________________________! 

7. And, has Alex got a __________________________? 

Answer the questions about yourself: 

What do you look like? 

What kind of hair have you got? 

What colour eyes have you got? 

Are you happy with your appearance? Why? Why not? 

Moc děkuji za spolupráci a trpělivost. Přeji mnoho sil a chutě do další školní práce. Mějte 

pěkný týden.  

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/regular-forms
https://agendaweb.org/verbs/past-simple-regular/index.html
https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple-regular-d-ed-ied.htm
mailto:fridrichova@zsvacov.cz


Fýzika 7. 

- učebnice str. 32 – 39 přečíst celou kapitolu: Newtonovy zákony     

Úkol: Pusť si! 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150003-

newtonovy-zakony/ 

- tyto poznámky si přepiš do sešitu: 

Newtonovy zákony 

 

1. Zákon setrvačnosti 

Těleso setrvává v klidu, nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není 

nuceno vnějšími silami tento stav změnit. 

 

2. Zákon síly 

Na působení síly reaguje těleso zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo 

úměrné hmotnosti tělesa. 

 

3. Zákon akce a reakce 

Tělesa na sebe působí vždy stejně velkými silami, které mají opačný směr. 

 

Úkoly:  Pošli mi odpovědi! 

1. Pokus se vysvětlit, proč se v autech používají bezpečnostní pásy. Uveď, se kterým 

pohybovým zákonem to souvisí.  

2. Rozjíždějí se dva kamióny, první prázdný a druhý naložený nákladem. Napiš, který dříve 

dosáhne rychlosti 70 km/h. Své tvrzení zdůvodni. Uveď, se kterým pohybovým zákonem 

to souvisí.  

3. Těleso o hmotnosti 8,5 kg působí silou na desku stolu. Jakou silou působí stůl na těleso? 

Uveď, se kterým pohybovým zákonem to souvisí.  

4. Které brzdné síly působí na:  a) loďku plovoucí ve vodě  

                                                        b) parašutistu při seskoku z letadla 

                                                        c) kola automobilu při jízdě.  

  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150003-newtonovy-zakony/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150003-newtonovy-zakony/


De jepis 7.  

Karel IV. 

Vyber si jedno z témat a udělej krátký referát (max. 1 stránka):  

Pošli mi svou práci (její fotku, sken nebo word) – můžeš získat „B“ jedničku. 

Čti, co píšeš, pracuj s informacemi, které najdeš, žádné ctrlC/ctrlV – za to jednička nebude!!! 

V dalším týdnu najdete referáty na stránkách školy (v sekci vaší třídy), abyste se mohli 

podívat, co tvořili vaši spolužáci. 

Témata k referátům: 

 Karel IV. a jeho 4 manželky 

 Karlštejn 

 Kašperk 

 Karlova univerzita 

 Svatováclavská koruna 

Test z minulého týdne:  

 Omlouvám se za zmatek, který jsem udělala v testu u Karlových manželek. Děkuji Martinovi, 

že mě na to upozornil.  Poslední Karlova manželka byla Němka a jmenovala se Elisabeth a to se 

překládá do češtiny jako Eliška i jako Alžběta. V učebnici máte variantu Eliška (to je asi známější), ale 

neuvědomila jsem si to a do testu dala variantu:  Alžběta. Tím jsem mnohé zmátla. V testu jsem to 

opravila, takže kdo ho dělal později, už tam našel Elišku.  Test byl docela těžký a velmi mile jste mě 

překvapili, jak jste se s ním poprali. Všem, kdo ho udělal, za něj přiskočila 1. 

Řešení pracovního listu z minulého týdne:  
 

 

 

 

 

 


