
Milí sedmáci, 

v tomto týdnu (19. až 23. 10.) proběhne celkem 5 videokonferencí, účast je povinná. 

• PO – 10:00 – AJ 
 

• ST –  9:00 –  NJ 
 
• ČT – 10:00 – ČJ 

ČT – 11:00 -  M 
 

• PÁ – 10:00 – AJ 

 

Český jazyk 7. třída: 19. – 23. 10. 

Videokonference z ČJ proběhne ve čtvrtek od 10:00 
připravte si na ni: učebnici ČJ, pracovní sešit (OPČ 1), sešit mluvnice, pracovní list z minulého týdne, 

psací potřeby 

Mluvnice:  

OPČ 1 str.7 / cv. 1, 2, 3, 4, 5 (cv. 1 a 2 máš hotové z minulého týdne) 

OPČ 1 str. 8 / cv. 5, 6 

(!!! tato cvičení zkontrolujeme při videokonferenci, je zapotřebí je mít dopředu vyplněná) 

uč. str. 28/ cv. 10, 11, 12, 13, 14 – ústně (některá projdeme při videokonferenci) 

Do sešitu mluvnice si zapiš: 

Zájmena 

Objala ji.   ji = 4. pád, (můžeme si říct tu dívku) 

Viděl mě.  (tě/tebe = 4. pád) 

Přišel ke mně. (tobě = 3. pád) 

Vidím naši zahradu. (tu naši = 4. pád) 

V naší zahradě roste jabloň. (v té naší = 6. pád) 

Viděli jsme, jak se jejich oči zalily slzami. (jejich = množné číslo) 

Viděli jsme, jak se v jejích očích zaleskly slzy. (v očích jedné dívky) 

Už jsi zkontroloval mé výsledky?  

Už jsi zkontroloval své výsledky? 

 



Literatura:  

• četba vlastní knihy 

• zapiš 1. knihu do čtenářského deníku (odevzdáš ho až ve škole) 

 

 

Sloh: 

minulý týden sis připravil/a heslovitou osnovu jednoho z nabízených témat 

nyní máš za úkol napsat na toto téma domácí slohovou práci (na volný list A4 – práci odevzdáš po 

návratu do školy a bude hodnocena) 

Na list A4 si napiš: (vše, co je tučně, musí být napsáno) 

1. slohová práce 

jméno, příjmení __________________ 

datum _______________ 

Slohový útvar: Vypravování 

Téma: ________________ 

Osnova: 

I. Úvod: 

II. Stať: 1. 

 2. 

 3. 

III. Závěr: 

(Nezapomeň na odsazení každého odstavce, napětí, pravopisnou správnost, čitelné písmo, úpravu!!!) 

Dějepis 

Zkontroluj si samostatně text z minulého týdne, případně si oprav 

Na východofranckou útočili Maďaři. Za krále zvolili saského vévodu Jindřicha Ptáčníka. Vzniklo německé císařství, kterému se 

říkalo Svatá říše římská. Volený král měl menší autoritu než král dědičný, protože král dědičný byl králem z vůle Boží, volený 

z vůle ostatních lidí. V roce 955 došlo k bitvě na řece Lechu, kde Ota I.  a český kníže Boleslav I. porazili Maďary, ti se stáhli a 

založili Uhry. Ota a jeho nástupci vládli společně s papežem. Papež Řehoř VII. prohlásil, že je víc než císař a že je jediný, který 

může dosazovat duchovní do jejich úřadů (= může provádět tzv. investituru). Mezi papežem a císařem došlo k boji o moc. 

Císaři pomáhal český kníže Vratislav II. (za to získal roku 1085 královskou korunu). Boj o investituru skončil až 1122, od té doby 

ji prováděli společně papež i císař. Fridrich Barbarossa (zvaný Rudovous) 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 Vladislav II.  

a za pomoc mu udělil v roce 1158 královský titul. Dědičný královský titul získal Přemysl Otakar I. v roce 1198. 

 



1. Odpověz písemně na otázky (do sešitu dějepisu) 

Otázky si vytiskni a vlep do sešitu. 

Nebo odpovídej celou větou (např. Západofranckou říši napadal ----- . Válečné lodě se jmenovaly  ---- . 

Odlišovaly se -------.) 

Francie (pracuj s uč. str. 34, 35, 46) 

1. Kdo napadal západofranckou říši? (bližší odpověď najdeš na str. 46) 

2. Jak se jmenovaly jejich válečné lodě a v čem se odlišovaly od ostatních? (str. 34, 46) 

3.  Jak se říkalo mužům ze severu? 

4. Který rod nastoupil na trůn po Karlovcích? Uveď i významného panovníka. 

 

Anglie (uč. str. 36) 

1. Jak získala Anglie své jméno? 

2. Komu se podařilo sjednotit Anglii?  

3. Proč panovník (viz. odpověď č. 2) získal přídomek Veliký? 

4. Kdo byl Vilém Dobyvatel? 

5. Proč se zkomplikovaly vztahy mezi Francií a Anglií? 

 

2. Úkol: Rozhodni, zda se mohli setkat jako panovníci. Z jednotlivých písmen sestavíš název rostliny, 

kterou měli ve znaku francouzští králové z rodu Kapetovců.                                                               

Odpověď mi pošli na email spejzlova@zsvacov.cz do pátku 23. 10. 

(panovník a doba jeho vlády: Ota I. 936 – 973,    Jindřich IV. 1056 – 1106,                                          

             Fridrich Barbarossa 1152 – 1190, Hugo Kapet 987 – 996,   

             Alfréd Veliký 871 – 901,                 Vilém Dobyvatel 1066 – 1087) 

      ANO  NE 

OTA I. – HUGO KAPET       O   I 

JINDŘICH IV. – VILÉM DOBYVATEL     E   T 

FRIDRICH BARBAROSSA – ALFRÉD VELIKÝ    R   L 

OTA I. – VILÉM DOBYVATEL      U   L 

JINDŘICH IV. – ALFRÉD VELIKÝ      S      I 
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Matematika 

- pracovní list si vytiskni a nalep do školního sešitu nebo pokud tuto možnost nemáš příklady 

přepiš do školního sešitu: 

Sčítání a odčítání zlomků:                                                                                                          

(zkontrolujeme společně při videokonferenci ve čtvrtek 22.10.2020 od 11:00) 

 





Fyzika 

- pracovní list si vytiskni a nalep do školního sešitu nebo pokud tuto možnost nemáš příklady 

přepiš do školního sešitu: 

Převody jednotek délky: 

 

 



Přírodopis 

Ryby – opakování 

 

 

Jaká ryba je na obrázku u křížovky? Je to ta, která vyšla v tajence? 

 

Pošli mi tajenku křížovky. 

Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, napiš mi.   stouralova@zsvacov.cz 

mailto:stouralova@zsvacov.cz


Anglický jazyk 

Milí sedmáci, 

prosím pozorně čtěte, co a kdy máte udělat a co si na kdy připravit. Děkuji. 😊 

Čekají vás tento týden dvě videokonference (pondělí a pátek). 

První videokonference proběhne v pondělí 19.10. v 10,00 hod. Připravte si na ni všechny věci na AJ 

(učebnice, prac. sešit, školní sešit, gramatika, slovníček) a vypracované úkoly z minula (workbook 

str. 44-45). 

Domácí příprava po první videokonferenci: 

Zopakovat Past simple slovesa TO BE (probereme v PO při videokonferenci) 

Pracovní sešit str. 46/cv. 1, 2 → zkontrolujeme v PÁ 23.10. při videokonferenci 

Přeložte věty do školního sešitu – pozor na slovosled: podmět + sloveso + časový údaj na konec věty 

1. Nebyli jsme unavení. 

2. Včera jsem byl v kině. 

3. Minulý týden byly děti nemocné. 

4. Před rokem jsi byl v 6. třídě. 

5. David nebyl včera odpoledne ve škole. 

6. Včera večer byl tatínek doma. 

7. Ráno tady nebyli. 

→ zkontrolujeme v PÁ 23.10. při videokonferenci 

 

Druhá videokonference proběhne v pátek 23.10. v 10,00 hod. Připravte si na ni všechny věci na AJ a 

vypracované úkoly (viz žlutě vyznačené výše). 

 

 

 

 

 

 



Německý jazyk 

  EINHEIT 4 – Schule, Schule 

● do školního sešitu 

- vyčasuj nové sloveso LERNEN (učit se) 

- z učebnice str. 46/ cv. 10 – napiš minimálně 15 věcí se správným členem 

 

 

 

● učebnice 

- str. 45 (projdeme společně ve středu při videokonferenci) 

● pracovní sešit – str. 38/ cv. 14 – Odpovídej! (kontrola při středeční videokonferenci) 

● procvičuj online 4. okruh 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2547 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2551  

nápověda: lepidlo –  der Kleber (jiný výraz pro lepidlo), myš – die Maus 

● opakuj slovíčka 4. okruhu – využij bezplatnou aplikaci WordTrainer FRAUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cvičení ze školního sešitu vyfoť a pošli do pátku na 

můj mail: kulova@zsvacov.cz 
Děkuji! 

Děkuji! 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2547
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Zeměpis 

• Řešení doplňovačky z minulého týdne - zkontroluj a oprav si: 

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

- Arabové, islám, nomádi 

- Sahara, Atlas 

- Egypt 

- Egypt, Tunisko a Maroko 

2. Oblast Sahelu (str.32-33) 

- sucha 

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

- černoši, zemědělství 

- kakaovník, kávovník, podzemnice olejná, palma olejná 

 

• Přepiš nebo vlep a doplň do sešitu další regiony Afriky, kontrola ve škole nebo příště: 

4. Východní Afrika (uč. str. 36-37) 

- členitý povrch 

- střídavě vlhké tropy – převažují s…………… => významné národní p…………… 

- hospodářství: zemědělství, bohaté zdroje nerostných surovin 

- nejnavštěvovanější státy: K…….. a T………………… 

- nejchudší země: E……………….. a S…………………….. 

 

5. Jižní Afrika (uč. str. 38-39) 

- rozdílné krajiny i podnebí 

- hospodářství: zemědělství (samozásobitelské, plantáže, i mechanizace), obrovské nerostné 

bohatství (rudy, uhlí, zlato, diamanty), průmysl 

- obyvatelé: č……………., potomci kolonizátorů- běloši, původní obyvatelé K…………….. 

- nejvýznamnější stát: Republika J………… A…………….. (dříve JAR) 

 

• Práce s atlasem: 

Afrika, politická mapa str. 102, doplň tabulku, vyfoť a pošli na krtousova@zsvacov.cz: 

 

 

 

 

 

 

stát hlavní město pomocné souřadnice zeměpisné souřadnice 

Etiopie Addis Abeba E 7 9°s.š., 39°v.d. 

Egypt    

Keňa     

Madagaskar    

Somálsko    

Tunisko    

Maroko    
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