
Matematika 18. až  22. kve tna 
 

Online kurz: H-EDU ZLOMKY 

 

Videohodiny: v pondělí a ve čtvrtek od 11:00 – v pondělí se společně podíváme na úlohy ze 

4. hodiny. Ve čtvrtek pak na úlohy z 5. a 6. hodiny kurzu. 

 

Odkaz pro připojení do kurzu: https://www.h-edu.cz/zlomky 

Děkuji všem, kteří poctivě pracujete v kurzu i videohodinách. Čeká vás poslední týden kurzu, 

nové úlohy budou zveřejněny opět v pondělí a ve středu. Kromě toho vás také čeká výstupní 

test, ve kterém si budete moci ověřit, co jste se naučili. 

 

 

 

 

Ne mecký  jažýk 18. až  22. kve tna 
Někteří ještě neposlali ke kontrole opakovací test (str. 65 – 66), prosím napravte to! 

Děkuji! 

 

Tento týden začínáme poslední okruh Einheit 8.  

  

● Pracovní sešit – str. 75 – opiš si do slovníčku všechna slovíčka z tohoto okruhu  

● Projdi si na prezentaci na stránkách školy 

● Učebnice – str. 75 – projdi si úvodní stránku (poslech na stránkách školy) 

● Vyplň si online kvíz na stránkách školy 

https://forms.gle/wBSCAkEzo3zZ4J2h8 

  

https://www.h-edu.cz/zlomky
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Č eský  jažýk 18. až  22. kve tna 
1. V úterý – 19. května 2020, od 11 hodin – se opět sejdeme při videokonferenci. 

Připrav si:  a) znalosti - zopakuj si z hnědého PS na str. 33 příslovečné určení (co 

vyjadřuje, na čem závisí, druhy a otázky, kterými se na dané  příslovečné určení 

ptáme) 

b) učebnici, sešit školní, psací potřeby a dobrou náladu  

c) pracovní list  

Pokud se videokonference nezúčastníš, zašli mi vypracovaná cvičení z uč. str. 106 – 

cv. 1 a)b)c), str. 108 – cv. 1 na sladkova@zsvacov.cz! 

 

2. Pracovní list – odešli mi na sladkova@zsvacov.cz 

 

1. Vyhledej příslovečná určení místa: 

 

Kolem naší zahrady protéká potok. Odjakživa jsem přes něj skákal. Často jsem do 

něj také spadl. Po návratu domů mi maminka hubovala, protože jsem měl na 

kalhotách bláto. Zahnala mě hned do koupelny a já jsem musel bláto z kalhot 

odstranit. Musel jsem slíbit, že příště budu chodit jinudy. Vždycky jsem ale dopadl 

stejně, někde jsem našel louži nebo jsme s klukama do večera řádili na hrázi 

rybníka. K vodě mě to stále táhlo. 

 

2. Napiš 3 věty, ve kterých se vyskytne příslovečné určení času: 

        PUM         PUČ 

př. Domů přišel večer. (Ptáme se: Kam přišel? Domů. Kdy přišel? Večer.) – 

V této větě jsem použila 2 příslovečná určení. Stačí, když vymyslíš větu, kde je 

pouze požadované příslovečné určení času. 

1. 

2. 

3. 

 

3. Vyhledej příslovečná určení způsobu: 

 

Ondra se včera tvářil pobaveně. Táta odvedl svoji práci jako profesionál. Se 

zájmem jsem se díval na dokument o krokodýlech. Děti poslouchaly napjatě 

dědovo vyprávění. Špagety jedl vidličkou a lžící. Užovka se stočila do klubíčka. 

Nepouštěj tu hudbu nahlas. Teď všechno vidím jasněji. 

 

 

mailto:sladkova@zsvacov.cz
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4. Rozliš příslovečná určení místa, času a způsobu: 

 

O víkendu jsme se vypravili do Plzně. Ve sportovním areálu nás čekalo mezistátní 

utkání. Mužstva nastoupila na zápas odhodlaně. Od začátku hry naši výrazně 

převyšovali výkonem soupeře. Chvílemi jsem ale ztrácel přehled o dění na hřišti. 

Občas chvíli nebylo vidět míč. Nakonec ho někdo popadl a běžel s ním na 

soupeřovu stranu. 

 

5. Rozliš příslovečná určení způsobu a míry: 

 

Mám trochu hlad. Díval se smutně. To se ti vůbec nepovedlo. Závodník přiběhl 

zcela vyčerpaný. Zvíře odporně zapáchalo. Jana skočila o metr méně. V pokoji 

hrála hlasitě televize. Děti si tiše povídaly. Tato kniha mě docela zaujala. Tatínek 

se tajuplně zatvářil. Přijedeme o den později. Stůj rovně.  

 

3. V tajence si zopakuj druhy přísudků a odešli mi na sladkova@zsvacov.cz (stačí 

výsledek) 

slovesný  jmenný 

 

4. V online testíku č. 1 si zopakuj předmět a odešli mi jej! 

5. V online testíku č. 2 si zopakuj shodu podmětu s přísudkem a odešli mi jej! 

  

mailto:sladkova@zsvacov.cz


Anglický  jažýk 18. až  22. kve tna 
Milí sedmácí, 

děkuji za zaslání úkolu z minulého týdne (PS str. 75/cv.2). Kdo úkol ještě neposlal, prosím napravte 

to. 

Další videokonference se bude konat v pondělí 18. 5. 2020 od 9,00 hod. Připravte si Pracovní list, 

který najdete níže na procvičení Past simple a zopakujte si nepravidelná slovesa. 

Pracovní list na videokonferenci: 

Put the sentences from the present into the past simple. 

1. He always goes to work by car. Yesterday he __________to work by bus. 

2. They always get up early. This morning they __________up late. 

3. Bill often loses his key. He __________one last Saturday. 

4. I write a letter to Jane every week. Last week I __________two letters. 

5. She meets her friends every evening. She __________them yesterday evening, too. 

6. I usually read two newspapers every day. I only __________a newspaper yesterday. 

7. They come to my house every Friday. Last Friday they ___________,  too. 

8. We usually go to the cinema on Sunday. We __________to the cinema last Sunday, too. 

9. Tom always has a shower in the morning. Tom __________a shower this morning, too. 

10. They buy a new car every year. Last year they __________a new car, too. 

11. I eat an orange every day. Yesterday I ___________two oranges. 

12. We usually do our shopping on Monday. We __________our shopping last Monday, too. 

13. Ann often takes photos. Last weekend she ___________some photos. 

14. We leave at 8.30 every morning. But yesterday we ___________at 8.00. 

Tell the story – fill in the past simple tense 

On Friday, the children _________ (talk) about a day out together in the country. The next morning, 

they __________ (go) to the country with their two dogs and ___________ (play) together. Ben and 

Dave ___________ (have) some kites. Some time later the dogs____________ (be) not there. So 

they ___________ (call) them and ___________ (look) for them in the forest. After half an hour the 

children ___________ (find) them and ___________ (take) them back. Charlie ____________ (be) 

very happy to see them again. At lunch time Nick ___________ (go) to the bikes and ___________ 

(fetch) the basket with some meat sandwiches. Then they __________ (play) football. Nick and 

Dave __________ (win). In the evening they_____________ (ride) home. 

 

 



Úkoly na další týden: 

Pracovní sešit str. 75/ cv. 3, 4 

Poslech (najdete na stránkách školy) – poslechněte si rozhovor dvou chlapců a vypracujte Pracovní 

list. Vyplněný pracovní list vyfoťte nebo naskenujte a pošlete nejdéle do pátku na email: 

fridrichova@zsvacov.cz  

 

POSLECH: Pracovní list: 

1) Check your understanding: multiple choice 

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

1. Ismael is OK, but a bit ill / OK, but has a lot of homework / OK, but a bit bored . 

2. ‘Light and dark’ is a horror film / a science fiction film / a romantic comedy . 

3. The comedy film is about a family / shop / school . 

4. Jack hates horror films / romantic films / science fiction films . 

5. They decide to see a romcom / horror film / science fiction film . 

6. They decide to meet at 7 o’clock / half past seven / 8 o’clock . 

2) Check your understanding: gap fill 

Do this exercise while you listen. Complete the gaps with a word or phrase. 

1. Jack: Hi, Ismael. How are you? 

    Ismael: Hi, Jack. I’m OK but I’ve got loads of _______________. 

2. Jack: We don’t know. We can’t decide. There’s that new _______________ film, ‘Light and dark’. 

3. Jack: OK, well there’s a _______________ about a school. 

4. Ismael: Oh, no more school, please! What about a _______________? 

5. Jack: What? Really? No, I hate romantic films. I like _______________. 

6. Ismael: Well, there’s a new science fiction film, ‘Alien attacks’. 

    Jack: OK, I like _______________. Let’s see that. 

7. Ismael: At 8 o’clock. Let’s meet at 7.30 _______________ the cinema. 

8. Jack: OK. _______________ you _______________. 

Ismael: Bye. 

3) What kind of films do you like? 

I like … 

I don’t really like … 
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Opakujte nepravidelná slovesa 

Procvičujte Past simple na internetu na těchto odkazech: 

https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-simple.htm 

https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/simple-past.htm 

https://elt.oup.com/student/solutions/preint/grammar/grammar_02_012e?cc=cz&selLanguage=cs 

https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_past_quiz.htm 

 

  

https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-simple.htm
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Fýžika 18. až  22. kve tna 
- učebnice: str. 60 – 64: přečíst kapitoly: Pohyb a klid těles, Rozdělení pohybů 
- poznámky si přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu: 
 

Pohyb a klid těles 
- pohyb chápeme jako změnu polohy určitého tělesa vzhledem k jinému tělesu 
- říkáme, že pohyb je relativní (sedící nebo stojící cestující ve vlaku je v klidu vůči celému 
vlaku, pohybuje se ale vzhledem ke krajině) 
 

Úkol: Relativnost pohybu – Doplň tabulku podle vzoru v první řádce! Úkol mi pošli! 

 

Rozdělení pohybů 

- př.: pohybujeme-li fixem po tabuli, zůstává na ní stopa, která ukazuje, kudy se fix 
pohyboval: tuto stopu nazýváme trajektorie = soubor všech poloh, které těleso zaujímalo 
v jednotlivých okamžicích svého pohybu 
- délku této křivky (trajektorie) nazýváme dráha, ozn. dráhy: s, jednotka dráhy je nejčastěji: 
metr (m), kilometr (km) 
- základní rozdělení pohybů: a) pohyb posuvný (př. lanovka) 
                                                    b) pohyb otáčivý (rotační) (př. kolo bicyklu) 
- jiné rozdělení pohybu: a) rovnoměrný pohyb (př. pásový dopravník) 
                                           b) nerovnoměrný pohyb (př. skokan do dálky) 
- jiné rozdělení – podle tvaru trajektorie:  
a) přímočarý pohyb (př. stoupáme na rozhlednu výtahem)  
b) křivočarý pohyb (př. jdeme po točitých schodech) 
 
Úkol: Pohyb – V tabulce rozděl pohyby na rovnoměrné a nerovnoměrné. Úkol mi pošli! 

 

  

 Je v klidu vzhledem: Je v pohybu vzhledem: 

Sedící cestující v jedoucím vlaku. k sedadlům ke stromům podél trati 

Cestující jdoucí uličkou jedoucího 
vagonu. 

  

Sedící cestující ve stojícím vlaku.   

Čapka běžícího lyžaře.   

Blecha v srsti běžícího psa.    

Blecha v srsti spícího psa.   

Zvonek na jedoucím jízdním kole.   

Satelit na oběžné dráze.   

Pohyb: rovnoměrný nerovnoměrný 

písek na pásovém dopravníku   

cyklista jedoucí po městě   

kabina lanovky   

eskalátor v obchodním domě   

chůze člověka    

lyžař na svahu   



Zeme pis 18. až  22. kve tna 
Asijské regiony 

Řešení  Zakavkazsko a Střední Asie: 

- Malého, Kaspickým 

- Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie 

- Kazachstán, Turkmenistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Uzbekistán 

- stepi, Aralského 
 

Jižní Asie (uč. 108-109) 

- rozkládá se na jih od Himalájí 

- podnebí subtropické až tropické, ovlivněno monzuny  

- dříve britské a portugalské kolonie 

- náboženská pestrost 

- státy: Indie, Pákistán, Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Nepál, Šrí Lanka, Maledivy 

- sporné území Kašmír (Čína, Indie, Pákistán) 
 

Doplň si zápis do sešitu a odpověz na otázky 1 a 2: 

1. Ke každému státu (kromě Indie) přiřaď právě dvě tvrzení: 

A. Turistický ráj 

B. Každoroční záplavy 

C. Souostroví 

D. Cejlonský čaj 

E. Extrémní islám, hnutí Talibán 

F. Muslimský stát 

G. Ostrovní stát 

H. Závlahové zemědělství 

I. Vysokohorská turistika 

J. Sovětská okupace 

K. Centrum buddhismu 

L. Delta řeky Gangy 

M. Země hřmícího draka v čela 

s Dračím králem 

N. Místo HDP (ukazatel vyspělosti 

státu) mají hrubé národní štěstí 
 

Indie 

- největší a nejbohatší stát oblasti 

- 2. nejlidnatější země světa, vysoký přírůstek obyvatel 

- náboženství hinduismus, kastovní systém 

- jazyky: hindština, angličtina (bývalá britská kolonie) 

- IT velmoc, vesmírný program x chudoba (slumy) 

- filmový průmysl – nejvíce filmů na světě (Bollywood) 
 

2. Koukni se na nějaký indický film, reklamu nebo klip a napiš stručně, jak se ti to 

líbilo 

Úkoly 1. a 2. mi pošli emailem   krtousova@zsvacov.cz. 

 

Tipy:  

https://www.youtube.com/watch?v=0neMhobdVHU – film o kastách 

https://www.youtube.com/watch?v=F2OGwD6AHM8 – indická kultura, 7 top divných věcí 

https://www.youtube.com/watch?v=sZrheiZXux0 -reklama 

https://www.youtube.com/watch?v=TBAj4nbdLEU – indické hity 

https://www.youtube.com/watch?v=4zIFKyM8Pjg – indické hity 

https://www.youtube.com/watch?v=vziBycU6MEE – Fight Club – Bollywood 
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De jepis 18. až 22. května 
České země po husitských válkách 

Podle textu v učebnici opověz na otázky. Svou práci mi pošli. 

Ladislav Pohrobek (uč. str. 109 – 110) 

1. Jak se jmenoval Zikmundův zeť, který se po Zikmundově smrti ujal vlády? 

2. Proč měl Ladislav přízvisko Pohrobek? 

3. Ladislav Pohrobek byl vnuk Zikmunda Lucemburského, ale patřil k jinému 

panovnickému rodu (po otci). K jakému?  

4. Kdo spravoval Čechy v době Ladislavova dětství? 

Jiří z Poděbrad (uč. str. 110 – 111) 

5. Jakým způsobem se dostal roku 1458 na český trůn Jiří z Poděbrad? 

6. Jaké náboženství vyznával Jiřík z Poděbrad? 

7. Komu se nelíbilo, že český král není katolík? 

8. Za vojenskou pomoc nabídl Jiřík českou korunu polskému králi. Jaký panovnický rod 

(původem z Polska) nastoupil na český trůn po Jiříkově smrti? 

  



Př í řodopis 7. 
Savci  přehled informací: (na další stránce)  

Pokud máš možnost tisku – vytiskni si přehled a nalep ho do sešitu.  

Pokud nemáš možnost tisku, ulož si přehled do počítače (nebo telefonu) tak, ať ho snadno najdeš a 

můžeš se k němu vracet. 

 

Vejcorodí savci: vyvíjí se ve vajíčku, mláďata po vylíhnutí sají mateřské mléko, žijí v Austrálii 

 

Vačnatci: rodí se velmi malá (například klokan má jen 2 cm velká mláďata), vyvíjí se ve vaku na břiše 

samičky, kde sají mateřské mléko, žijí v Austrálii a Jižní Americe 

Pošli mi: 

‐ tajenku 

‐ jména dvou bodlinatých zvířat  

‐ vačnatce, které jsi našel   

 

Pokud něco nevíš, pokus se to najít na 

internetu 



 


