
Milí sedmáci, 

v týdnu od 16. do 20. 11. proběhnou následující videokonference (viz. tabulka). 

Před začátkem každé videokonference si připravte, co je po Vás požadováno. Pokud je to možné, 

zprovozněte mikrofon i kameru.  

Po  PŘ (9:00)  M (11:00) 

St  AJ (9:00)  ČJ (11:00) 

Čt  F (8:00)  ČJ + D (9:00) 

Pá  NJ (9:00)  M (11:00)  AJ (12:00)  

 

Český jazyk 

Videokonference z ČJ proběhnou ve středu od 11:00 a ve čtvrtek od 9:00  
připravte si na ně: učebnici ČJ, OPČ 1, sešit mluvnice, ve středu slohový sešit, psací potřeby  

      (ve čtvrtek navíc sešit z dějepisu) 

Mluvnice:  

Číslovky – zopakuj si vše o číslovkách a poté udělej online test nejpozději do pátku 20. 11., test bude 

hodnocen známkou 

https://forms.gle/cVQvpmarQia25XSK9 

uč. str. 35 / cv. 6 a – projdeme při videokonferenci 

 

Slovesa 

uč. str. 37 / cv. 2  

      str. 39 / cv. 1 

       str. 40 / cv. 1    projdeme při videokonferencích 

 

do pátku 20. 11. písemně vyčasuj sloveso smát se ve všech způsobech (u oznamovacího ve všech 

časech, u podmiňovacího postačí pouze druh přítomný) a práci odešli na email spejzlova@zsvacov.cz 

– bude hodnoceno známkou 

 

Podle prezentace (najdeš ji na stránkách školy) nastuduj novou slovesnou kategorii –     

SLOVESNÝ ROD (udělej si zápis do sešitu mluvnice – před čtvrteční videokonferencí)  

 

OPČ 1 str. 9 – celá strana – společně uděláme při videokonferenci  

    

 

 

 

https://forms.gle/cVQvpmarQia25XSK9
mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Literatura:  

• četba vlastní knihy  

• přečti si ukázku Věrná Eponina (Čítanka str. 32 – 33) 

do sešitu literatury si zapiš a odpověz na otázky – práci zkontrolujeme další týden 

1. Kdo je autorem této ukázky? 

2. O jaký žánr se jedná?  

3. Je zde použita epika nebo lyrika? (vyjdi z učiva z minulého týdne) 

4. Kde se příběh odehrává? 

5. O kterém kmenu se zde vypráví? 

6. Kdo je hlavní postavou, jak se jmenoval její manžel? 

7. Napiš stručný obsah. 

Sloh: 

na videokonferenci ve středu si připrav slohový úkol - (vyplněnou kopii) z minulého týdne (Popis) 

 

 

Přírodopis 

Obojživelníci 

Vše, co víš o obojživelnících, si připomeň v prezentaci, která je na stránkách školy. 

Tento týden tě čeká test, při kterém si ověříš své znalosti. Je to známkovaný test, který bude 

hodnocen takto: 15 - 13 b. = jednička; 12 - 10 b. = dvojka; 9 - 7 b. = trojka; 6 - 4 b. = čtyřka (počítá se 

lepší pokus z prvních dvou). 

Odkaz na test: https://forms.gle/crYkgrgJsVXrYtGt9  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/crYkgrgJsVXrYtGt9


Dějepis  
Mimo území bývalé římské říše (pracuj s učebnicí str. 46 – 48) 

práci z tohoto týdne vyfoť a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději v pátek 20. 11.    

Vikingové 

1. Spoj jednotlivé severské národy s místy, kam podnikaly své válečné a objevné výpravy: 

 

2. Doplň text: 

 

Slované 

1. Doplň do textu slova, vyznačená písmena přepiš a vyjde ti tajenka, odpověz na otázku: 
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Matematika 

Vypracuj online test: Procenta: https://forms.gle/tCdGr1HeG9GJb5iE7 

(Tento test bude hodnocen známkou, vypracuj ho do pátku 20.11.!) 

Učebnice: Matematika C: Zlomky: str. 16/ cv. 1, 2 Vypracuj do sešitu matematiky, řešení 

vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 20.11.! 

Poměr (vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 16.11. a v pátek 20.11.) 

Rozšiřování a krácení poměru:  

 

3. Uprav dané poměry na základní tvar: 

 

4. Uprav dané poměry na základní tvar: 

 

 

 

https://forms.gle/tCdGr1HeG9GJb5iE7
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Postupný poměr:  

1. Číslem v závorce rozšiř postupné poměry: 

 

2. Dané poměry uprav na základní tvar: 

 

3. V trojúhelníku ABC je poměr vnitřních úhlů α:β:𝛾. Urči jejich velikost a typ trojúhelníku: 

a) 5 : 3 : 4 = 

b) 1 : 5 : 12 = 

c) 2 : 3 : 7 = 

4. Obvod čtyřúhelníku je 84 cm. Poměr jeho stran je 5 : 6 : 8 : 9. Urči délky stran. 

5. V trojúhelníku s poměrem stran 3 : 5 : 7 má nejdelší strana délku 21cm. Urči délky 

zbývajících stran a vypočítej obvod. 

6. Zapiš poměrem:  

a) 90 šroubků v poměru 2 : 3 : 5 

b) 78 ořechů v poměru 6 : 7 : 13 

c) 70 jablek v poměru 1 : 4 : 9 

7. Tři sourozenci ve věku 8, 10, 13 si rozdělili 1 860 Kč v poměru podle svého věku. Je pravda, 

že nejmladší dostal 400 Kč ? 

 

 

 

 



Fyzika 

Úkol: (zkontrolujeme při videokonferenci ve čtvrtek 19.11. + úkol z minulého týdne) 

Vypracuj do sešitu fyziky! Procvičuj převody jednotek obsahu: Převeď! 

  

 

Učebnice: Fyzika 1: str. 22 – 23: Určování obsahu výpočtem – přečíst a přepsat poznámky do 

sešitu fyziky: 

Určování obsahu výpočtem 

- pro výpočet obsahu některých jednoduchých geometrických útvarů se užívají vzorce 

- např.:  

 

Př.: Urči obsah florbalového hřiště s rozměry 40 m a 20 m. Kolikrát větší obsah má hřiště 

fotbalové s rozměry 110 m a 75 m? (vyřešíme při videokonferenci) 

 

Učebnice: Fyzika 1: str. 23 – 24: Určování obsahu pomocí čtvercové sítě 

Úkol: učebnice: str. 24/ úloha 2 (vyřešíme při videokonferenci) 

 

 

 

 



Anglický jazyk 

Milí sedmáci, 

čekají nás opět dvě videokonference (středa, pátek), čtěte prosím pozorně, co si na kdy připravit, co 

odeslat a kdy se připojit. 

Učebnice 

str.57/cv.1 – přečtěte si a přeložte si ústně text „Rugby“ 

→s tímto textem budeme pracovat dále při videokonferenci ve středu 

Pracovní sešit 

str.51/cv.1 – přečtěte si, přeložte si a doplňte tabulku 

str.51/cv.2 – doplňte jména podle cv.1 

str.51/cv.3 – zakroužkujte podle svého názoru 

→str.51/cv.1,2 pošlete nejdéle do pátku 20.11. na email: fridrichova@zsvacov.cz 

 

Pracovní list – vypracujte pracovní list: To Be – Present x Past simple 

→budeme s tímto pracovní listem pracovat při videokonferenci v pátek 

Write the correct form of "to be" in present tense or past tense. 

(Doplň správný tvar slovesa BÝT v přítomném nebo minulém čase.) 

1) Sarah (be) ________ at the party last night. Li-Ning and Akmoud (be) ________ there too.  

2) Avery (be) ________ my best friend. She and I (be) ________ in the same English class. It 

meets from 10:00 to 10:50. 

 3) Mallika and I (be) ________ at Jenny's house yesterday. Now, we (be) ________ at 

Mellissa's house.  

4) Johan and I (be) ________ in the mountains. We (be) ________ on a camping trip 

together. I hope we don't see a bear!  

5) When she (be) ________ young, Nisha (be) ________ interested in science. However, she 

(be, not) _____ _____ interested in science anymore. Now, she (be) ________ interested in 

math.  

6) Tennis (be) ________ my favorite sport when I was in high school. Now my favorite sport 

(be) ________ soccer.  

7) My family and I (to be) ________ swimming in the pool when it began to thunder. The 

lifeguard told us we had to get out. I (be) ________ upset, but I knew he was right.  

mailto:fridrichova@zsvacov.cz


8) Lenny (be) ________ at the football game last night. He (be) ________ cheering for his 

favorite team. After the game, he came back home and went to sleep. I think he (be) 

________ still sleeping now. Shhhh... don't wake him up!  

9) It rained all day yesterday. I (be) ________ sad because I could not go outside. However, 

today it (be) ________ sunny. And I (be) ________ happy because I can go outside!  

10) Before, Yoko and Kobi (be) ________ enemies. Now they (be) ________ best friends. 

 

Německý jazyk 

  EINHEIT 4 – Schule, Schule 

Videokonference v pátek 20. 11. 2020 od 9:00! 

Někteří stále ještě neprocvičovali slovíčka ze 4. okruhu! Napravte to! 

https://wordwall.net/play/5775/396/389  Zadej své jméno (mám tak zpětnou vazbu, že jsi 

slovíčka procvičil/a) a hledej správné dvojice. 

 

● do školního sešitu – Přelož tyto věty! 

1. Benovo ořezávátko je kulaté. 2. Přestaň!  3. Martinova tužka je krátká. 4. Neučím se rád. 

5. Je tvoje pravítko dlouhé?  

Zkontrolujeme při páteční videokonferenci! 

 

● Učebnice 

str. 48 / cv. 16 – Obrázky z Německa - mapa Německa (prohlédni si obrázky, přečti a přelož text) 

Podle učebnice na str. 48 zakresli tyto pojmy do přiložené mapky, mapku si vlep do sešitu. 

Nordsee (Severní moře), Ostsee (Baltské moře), Elbe (Labe), Donau (Dunaj), Rhein (Rýn) 

Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz, Frankreich 

Berlin, München, Hamburg 

Alpen  

 

● Pusť si krátké video o Německu 😊 https://www.youtube.com/watch?v=jrT_b7YOjRo 

 

https://wordwall.net/play/5775/396/389
https://www.youtube.com/watch?v=jrT_b7YOjRo
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Zeměpis 
Amerika – místopis, podnebí  

– práce s atlasem, popř. minulým pracovním listem, přepiš nebo vlep do sešitu, cvičení 1. a 2. vyfoť a 

pošli na krtousova@zsvacov.cz do 21.11. 

 

1. Spojte dva rámečky tak, abyste získali název ostrova, souostroví či poloostrova:  

Vypiš:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……... 

 

 

 

 

 

2 . Doplň chybějící slova v textu:  

Amerika se skládá ze tří částí -  ……………………………, …………………………….. a 

……………………………. .  Celé území Ameriky leží na …………………………………a zároveň 

(tak jako Afrika) na …………………….. i ………………………… polokouli. Ameriku objevil 

...................................................... v roce ……………………….. .  

Možnosti: Kryštof Kolumbus, Severní, Severní, Jižní, Jižní, Střední, Západní, 1492 

3. Podnebí Ameriky – zápis si barevně zvýrazni a koukni se na videa k tématu 

- protáhlý tvar ve směru od severu k jihu, zastoupeny všechny podnebné pásy: 

 polární, mírný, subtropický a tropický 

 

- drsné polární podnebí na severoamerických ostrovech – ledovce 

 

- mírný pás - převážná část Severní Ameriky, o něco chladnější je V pobřeží u Atlantského oceánu než 

Z pobřeží u Tichého oceánu-> mořské proudy, např. chladný Labradorský proud ze severu 

- v Jižní Americe zabírá jen nejjižnější oblasti 

 

 - subtropické pásy -  mezi obratníky a 40. rovnoběžkami, území s nedostatkem srážek, vznikají pouště 

(Atacama, Mohavská) 

 

- tropický pás - převážná část Jižní Ameriky a téměř celá Střední Amerika  

- nejvíce srážek území podél rovníku 

 

 Tornáda – vznikají střetem studeného vzduchu ze severu a teplého vzduchu od jihu, pronikání 

studeného vzduchu tím, že chybí přírodní překážka (pohoří), která by vzduch zastavila 

-  oblast středu USA je označována jako „tornádová alej“ 

 

Hurikány, tropické bouře - okolí Mexického zálivu, vznik nad teplým mořem a následně se vydávají do 

chladnějších oblastí, na pevnině způsobují rozsáhlé škody 

 
Videa: 

https://www.televizeseznam.cz/video/katastrofy/hurikan-katrina-2005-189297 - hurikán Katrina 2005 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/hurikan-laura-usa-louisiana-bleskove-povodne-evakuace-

obyvatel.A200827_131142_zahranicni_chtl - hurikán Laura 2020 

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/1930601-da-se-hurikan-znicit-atomovou-bombou-deset-otazek-a-odpovedi-o-tropickych-bourich - 

zajímavosti o hurikánech 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5429-pokusy-hurikan-v-lahvi-a-ohnive-tornado - hurikán v láhvi 
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