
Poslední zadání! 
 

Moji milí sedmáci, vážení rodiče,  

všem vám velmi děkuji za aktivní spolupráci a trpělivost v této složité situaci. Sedmáky, kteří 

poctivě pracovali (a byla jich naprostá většina), chci moc pochválit za jejich přístup a snahu. 

Ti, co to trošku šidili, budou mít o to více práce v příštím školním roce.  

Všem přeji hezké prázdniny a v září se těším na shledanou! 

J. Štouralová 

Ve škole se sejdeme letos ještě dvakrát:  

ve středu 17. června 2020 – budou se odevzdávat učebnice! (ten, kdo ve škole nebude, je 

odevzdá v dalším týdnu) 

v úterý 23. června 2020 – dostanete vysvědčení (a vybereme zbytek učebnic) 

 

Matematika (poslední  zada ní ) 

Videomatemaika: v pondělí od 11:00 bude poslední videokonference – podíváme se na 

hádanky, které máte v zadání. 

Matematické hádanky: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kolik kg hlíny se nachází ve 2 m hluboké díře, 

která je vykopaná do čtverce se stranou 50 cm? 

Urči 

minimální 

počet děr 

v tričku. 

Petrův otec má 5 synů: Leden, Únor, Březen, Duben a ??? 

Jak se jmenuje poslední syn? 

Cihla váží kilo a půl cihly k tomu. Kolik váží cihla? 

Šest dětí si společně objednalo obrovskou pizzu. Když došlo na placení: každý 

zaplatil 50 Kč, dohromady tedy zaplatili 300 Kč. Pizza však stála jen 250 Kč. Při 

vracení zbývajících 50 Kč nechali děti kurýrovi 20 Kč jako dýško a tak kurýr 

vrátil každému 5 Kč. Každý tedy zaplatil 45 Kč, to je dohromady 270 Kč. S těmi 

20 Kč na dýško to činí 290 Kč. Kde ale zůstalo těch 10 Kč zbývajících do 300 Kč? 



Č eský  jazýk (poslední  zada ní ) 

Milí sedmáci, 

děkuji Vám za úžasnou spolupráci na dálku.   

V úterý - 16. června, od 11 hodin - se uvidíme a uslyšíme při videokonferenci naposledy.  

Vytiskněte si, prosím, poznámky a vlepte do sešitu. Společně si vysvětlíme na cvičeních 

z hnědého PS. 

Přeji Vám krásné prázdniny a pevné zdraví!   

Kamila Sládková 

Přístavek 

= rozvíjející větný člen souřadně spojený s jiným větným členem na základě vztahu 

přistavování 

- pojmenovává tutéž skutečnost jinými slovy jako větný člen, k němuž je volně připojen 

– přistaven 

- základem je podstatné jméno 

- je z obou stran oddělen čárkou, v mluveném projevu pauzou 

- př. Antoním Dvořák, světově proslulý skladatel, žil i v USA. 

- př. Té ženě, mojí mamince, to slušelo. 

- TGM, první československý prezident, je dodnes uznávaným politikem. 

- Božena Němcová, známá česká spisovatelka, byla ve své době zastánkyní ženských 

práv. 

- Sněžka, naše nejvyšší hora, se nachází v Krkonoších. 

 

Procvič si v hnědém PS – str. 36/cv. 14 

 

Doplněk 

- rozvíjející větný člen, který závisí současně na jménu a slovesu ve větě 

- může být holý, rozvitý, několikanásobný 

- vyjadřuje vlastnost, kterou má jméno za jistého děje (př. Pavel přijel domů unavený.) 

- vyjadřuje vlastnost nebo funkci, kterou jméno za děje získává (př. Václav Havel byl 

zvolen prezidentem.) 

- vyjadřuje děj, který doprovází nebo předchází děj slovesa (př. Zahlédl jsem ho rychle 

běžet k lesu.) 



- může být vyjádřen podst. jménem (př. Petr se proslavil jako pedagog.), přídavným 

jménem (př. Babička dorazila celá utrmácená.), zájmenem (př. Děti zůstaly doma 

samy.), číslovkou (př. Jan doběhl do cíle první.), … 

- ve větách s D se často vyskytují slovesa smyslového vnímání (př. vidět, slyšet…), 

k nimž se D váže 

- bývá na konci věty 

- ptáme se: Jaký? Jak? Jako co? Za koho? Kým? 

 

Procvič si v hnědém PS – str. 37/cv. 15, 16 

Opakování: 

hnědý PS – str. 39, 40 – cv. 1 – 7 

hnědý PS – str. 43  

 

  



Anglický  jazýk (poslední  zada ní ) 

Milí sedmáci, 

děkuji těm, co mi poslali ke kontrole minulý domácí úkol v sešitě (Uč str. 86/cv.4). Kdo nebyl na 

minulé videokonferenci v pondělí 8.6., tak vypracuje v Pracovním sešitě str.78/cv.3, str.79/cv.5,6,8. 

Další a poslední videokonference se bude konat v pondělí 15.6. od 9,00. Připravte si na ni Pracovní 

list se cvičeními na Past simple, který najdete níže. 

Přiblížil se konec školního roku, a proto nás tento týden čeká poslední várka domácích úkolů. 

Učebnice str. 88-89/ Story Zone – poslechněte si příběh (poslech na stránkách školy) a přeložte 

                       str.89/cv. 2, 3 – vypracujte do sešitu podle předchozího příběhu (cv.3 v minulém čase) 

 

10 vět v Past simple - Do sešitu vytvořte 5 kladných vět v minulém čase o tom, co jste dělali o 

víkendu a 5 záporných vět v minulém čase o tom, co jste nedělali. 

Opakujte nepravidelná slovesa a slovíčka Unit 5-8 

Dodělejte úkoly, které jste v předešlých týdnech neudělali. 

Pracovní list na videokonferenci: 

A) Past simple 

1. Last year I (spend)_____________ my holiday in Ireland. 

2. It (be) _____________ great. 

3. I (travel) ___________- around by car with two friends and we (visit)_______________ lots of 

interesting places. 

4. In the evenings we usually (go)___________ to a pub. 

5. One night we even (dance) __________ some Irish dances. 

6. We (be) ___________ very lucky with the weather. 

7. It (not / rain) __________ a lot. 

8. But we (see)_____________ some beautiful rainbows. 

9. Where (spend / you) _______________ your last holiday? 

B) Complete the sentences, put the verb into the correct form, positive or negative. (simple past tense) 

1. It was warm, so I ___________off my coat. (take) 

2. The film wasn't very good. I __________________it very much. (enjoy) 

3. I knew Sarah was very busy, so I ____________her. (disturb) 

4. I was very tired, so I _______________to bed early. (go) 

5. The bed was very uncomfortable. I ______________very well. (sleep) 



6. Sue wasn't hungry, so she ________________anything. (eat) 

7. We went to Kate's house but she _____________at home. (be) 

8. It was a funny situation but nobody ______________ (laugh) 

9. The window was open and a bird ______________into the room. (fly) 

10. The hotel wasn't very expensive. It _______________very much. (cost) 

11. I was in a hurry, so I _____________time to phone you. (have) 

12. It was hard work carrying the bags. They ____________very heavy. (be) 

 

Tímto bych Vám chtěla poděkovat za spolupráci a plnění domácích úkolů v této nelehké 

situaci, která nás potkala. Většinou jste plnili všechno bez větších obtíží, jste šikovní a 

chválím Vás. Také děkuji rodičům za spolupráci a trpělivost. Budu se na Vás těšit na živo 

v září opět ve školních lavicích. Užijte si prázdniny, opatrujte se, odpočiňte si, načerpejte síly, 

a kdybyste se náhodou nudili a chyběla Vám angličtina, tak si můžete opakovat slovíčka a 

gramatiku. 

Mějte se krásně a těším se na Vás :-) 

Lenka Fridrichová 

 

  



Ne mecký  jazýk (poslední  zada ní ) 

Tento týden na Vás čeká již poslední domácí příprava z NJ. Nemusíte nic posílat.  

 

● pracovní sešit str. 71/ cv. 11 – doplň správně dotazník 

   str. 72 / cv. 12 – doplň svůj dotazník  

   str. 73 – 74 – opakovací test (dobrovolný) 

- v rámci opakování vyplníme v září   

 

● procvičuj slovíčka z 8. okruhu (uslyšíš i správnou výslovnost), využij tento odkaz  

https://learningapps.org/watch?v=p0gx40ysc20 

 

 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří po celou dobu uzavření školy pečlivě 

pracovali.  

Děkuji také rodičům za trpělivost a spolupráci při dálkovém vzdělávání.  

Přeji Vám krásné letní prázdniny se spoustou zážitků. Odpočiňte si a v září se 

budu těšit na viděnou!  

 

 

 

Matematika (poslední  zada ní ) 

 

Matematika (poslední  zada ní ) 

 

  

https://learningapps.org/watch?v=p0gx40ysc20


Fýzika (poslední  zada ní ) 

Opakování – PRACOVNÍ LIST 

 



Zeme pis (poslední  zada ní ) 

Řešení – Sibiř a Dálný východ: 

 Permafrost – trvale zmrzlá půda 

 Tundra – bezlesá oblast subpolární a polární oblasti 

 Tajga – jehličnaté lesy, převážně severní polokoule 

 Inuité – „Eskymáci“, severoameričtí indiáni, mongoloidní rasa 

 Gulagy – sovětské koncentrační tábory na Sibiři 
 

Děkuji za spolupráci při domácí výuce, většina z vás se aktivně podílela, což 
mě mile překvapilo. Pokud jste pracovali sami za sebe, máte můj obdiv . 
Pokud na vás dohlíželi vaši rodiče, tak děkuji i jim. Přeji vám pěkné prázdniny! 
V. Krtoušová 
 

De jepis (poslední  zada ní ) 

Opakování 
 

Udělej si testík https://forms.gle/DTQtpvb7yrqdAwsNA  

Ověříš si, co si pamatuješ z učiva dějepisu. Klidně odpovědi hledej na internetu nebo 

v učebnici. 

 

Př í řodopis (poslední  zada ní ) 

Poznej savce 

Na stránkách školy najdeš prezentaci (poznávačka savců). Projdi si ji, poznamenej si jaká 

vidíš zvířata, na konnci je správné řešení. Jestli chceš, napiš mi, jak se ti dařilo. 

 

 

https://forms.gle/DTQtpvb7yrqdAwsNA

