
Matematika (20. 4. – 24. 4. 2020) 

Zlomky a desetinná čísla 

Projdi si prezentaci na stránkách školy (je v ní postup jak převádět zlomky na desetinná 

čísla a naopak desetinná čísla na zlomky) – probírali jsme to i při videohodině ve čtvrtek. 

Videohodina: v pondělí a ve čtvrtek od 11:00   

Testík: https://forms.gle/MqqpPbfdgk2KRRta9    Výsledky piš do testu jako desetinná čísla. 

Pokud nezískáš alespoň 8 bodů, test si zopakuj. 

Příklady k procvičování: - pošli mi A (𝟏. řádky) u všech tří cvičení 

  (ostatní výsledky si budeš moci zkontrolovat zase příští týden) 

1. Převeď desetinné číslo na zlomek (zlomek vyjádři v základním tvaru): 

A) 0,7        0,25        0,015      3,14 
B) 0,2        0,12       15,5         0,325 
C) 0,561   0,175     2,28        1,06 
D) 6,4        3,05        5,025     0,712 

2. Převeď zlomek na desetinné číslo: 
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3. Vyjádři jako periodické nebo zaokrouhlené desetinné číslo: 
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Výsledky z minulého týdne:  

21 : 7,5 = 2,8 

86,4 : 2,7 = 32 

134,52 : 5,7 = 23,6 
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42,12 : 1,2 = 35,1 
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Před počítáním si zlomek můžeš 

zkrátit (většinou se to tím zjednoduší) 
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= 20: 23 = 0,86956521 … ≐ 0,87 

Pokud nevíš, co s tím, vždycky můžeš 

vydělit čitatel jmenovatelem 

 

zaokrouhleno 

https://forms.gle/MqqpPbfdgk2KRRta9


 
 

Ne mecký  jazýk (20. 4. – 24. 4. 2020) 

Někteří mi ještě neposlali domácí přípravu z minulého týdne (spojení na množné číslo). 

Prosím napravte to! 

Einheit 7 

● Učebnice – str. 72/ cv. 15 – Přečíst a přeložit 

str. 72/ cv. 16 – Poslouchej, doplň, čti a překládej  

(poslech na stránkách školy) 

str. 72/ cv. 17 – ústně 

● zápis do školního sešitu 

 

 

 

 

 

● Pracovní sešit   str. 62/ cv. 14 

   str. 62/ cv. 15 

 

● Procvičuj slovíčka - Einheit 1 – Einheit 7 

● Vyplň si online test (předložky am, um, im) na stránkách školy (můžeš i opakovaně) 

https://forms.gle/ctkWQpfAv9bKAy3A7 

 

  

PŘEDLOŽKY 

- U DNŮ V TÝDNU  AM  AM MONTAG (v pondělí) 

- U MĚSÍCŮ  IM  IM JANUAR (v lednu) 

- U ROČNÍCH OBDOBÍ IM  IM FRÜHLING (na jaře) 

- U ČASU   UM  UM SIEBEN UHR (v 7 hodin) 

  

https://forms.gle/ctkWQpfAv9bKAy3A7


 
 

De jepis (20. 4. – 24. 4. 2020) 

Husitství 

Doplň informace do textu (pomůže ti učebnice str. 104 až 106) 

Mistr Jan Hus 

 Narodil se v  H____________ . 

 Kázal v B_______________ kapli. 

 Kritizoval poměry v C__________ a prodej O______________. 

 Na koncilu v K______________ hájil své názory.  

Koncil organizoval Z___________ Lucemburský, aby vyřešil papežské S__________. 

 byl prohlášen za K____________ a 6. července 1_____ upálen. 

 

Husité 

 Říkalo se jim také K____________, protože používali jako symbol K____________. 

Tento  symbol vyjadřoval přijímání pod O_________ a symbolizoval R___________ 

mezi lidmi. 

 Vydali 4 pražské A____________: 

1. Svobodně K____________ a vykládat Bibli 

2. P____________ pod obojí 

3. Omezení M_________ kněžích 

4. Spravedlivé T__________ za smrtelné hříchy 

 Založili město T____________ - v čele stál H____________.  

Jedním z hejtmanů byl J______ Ž____________ z T____________. 

 

  



 
 

Č eský  jazýk (20. 4. – 24. 4. 2020) 

Milí sedmáci, 

 Vás, kteří jste se minulé úterý účastnili videokonference, tak bych vás chtěla ještě 

jednou moc pochválit. Všichni jste byli na hodinu náležitě připraveni, spolupracovali jste 

maximálně!!! Nakonec nám hodina tak rychle utekla, až jsme všichni zjistili, že naše společná 

práce trvala celých 60 minut bez jakéhokoli zaváhání. Chápu, že je pro vás tato situace 

náročná, a proto si cením vaší spolupráce. 

Slibuji, že úterní hodina bude kratší    a doufám, že si ji zase užijeme! 

1. v úterý – 21. dubna od 11 hodin probíhá videokonference: připrav si dotazy 

k učivu, které ti činí potíže 

- připrav si hnědý PS – cv. 5,6 (už máš mít hotové) - budeme kontrolovat 

- připrav si vyplněné následující cvičení: 

- pokud se videokonference nezúčastníš, pošli mi všechna 3 cvičení na 

sladkova@zsvacov.cz 

Není jisté, ___________________________________. 

Kdo _________________________________________, se dosud nezjistilo. 

Říká se, že _________________________________________. 

Je zdravé, když ____________________________________. 

Kam ____________________________________, je záhadou. 

Neví se, kdo ________________________________. 

Kde _____________________________________, bylo zřejmé. 

Nebylo čitelné, kdy _____________________________. 

2. Vyplň si 2 online testíky – vedlejší věty a přísudek. Odešli mi je do pátku! 

Sloh 

- učebnice str. 169 nahoře – vypiš si do sešitu důležité informace z oranžového 

rámečku 

- v učebnici na str. 168 se seznam se souvislým životopisem a podle vzoru napiš 

svůj životopis – pošli mi jej na sladkova@seznam.cz 

Literatura 

- do 15. dubna byl termín odevzdání Čtenářského deníku – většina z vás stále 

neodevzdala 

- mnozí z vás jste mi ještě nenapsali četbu nové knihy - napravte 

 

mailto:sladkova@seznam.cz


 
 

Př í řodopis (20. 4. – 24. 4. 2020) 

Semena a plody 

Přečti si v učebnici str. 78 a 79  

Podle učebnice si doplň zápis do sešitu: 

Plod - vzniká přeměnou S _ _ _ _ _ _ U 

 - chrání a vyživuje S _ _ _ _A 

Rostliny krytosemenné (= pravé P _ _ _ Y) 

  N _ _ _ _ _ _ _ _ _ É (= semena v šišticích) 

Plody  dužnaté B _ _ _ _ E (rybíz) 

    P _ _ _ _ _ _ _ E (třešeň) 

    M _ _ _ _ _ E (jablko) 

  suché  P _ _ _ _ É (lusky, tobolky, …) 

    N _ _ _ _ _ _ É (oříšky, obilky, nažky) 

Rozšiřování semen  V _ _ _ _ M (semena s chmýrem nebo křídly) 

    Ž _ _ _ _ _ CHY (nejčastěji ptáky nebo drobnými savci) 

Vysvětli pojmy: PLODENSTVÍ, SOUPLODÍ (k oběma vymysli příklad) 

Přiřaď, co k sobě patří:        

A) nažka 

B) obilka 

C) lusk 

D) bobule 

E) peckovice 

F) malvice 

 

1. pšenice, kukuřice 

2. pampeliška, slunečnice   pošli mi výsledky 

3. švestka, meruňka 

4. fazole, sója 

5. hruška, jeřabina 

6. angrešt, borůvka 

 

  



 
 

 
 

Fýzika (20. 4. – 24. 4. 2020) 

- učebnice str. 40 – 46 přečíst kapitoly: Těžiště a Stabilita těles   

- tyto poznámky si přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu: 

 

Těžiště 

= bod, ve kterém působí gravitační síla na těleso a určíme ho jako průsečík těžnic 

- těleso má vždy pouze jedno těžiště 

- těžiště však nemusí být vždy uprostřed tělesa, ale nachází se blíže k místu, kde je více látky 

(např. těžiště hrušky je v její spodní části, protože tam je soustředěno více látky, naopak 

muchomůrka má zpravidla těžiště těsně pod kloboukem) 

- stejnorodá tělesa = tělesa, která se skládají ze stejné látky a mají pravidelný tvar, mívají 

těžiště uprostřed x nepravidelná tělesa (př.: vidlička, strom,….) 

- u dutých těles (př.: hrneček, bota,….) se těžiště nachází v jejich dutině 

 

Stabilita těles 

- rozeznáváme 3 různé rovnovážné polohy: 

1. stálá (stabilní)  

2. volná (indiferentní)  

3. vratká (labilní)  

- těleso je v rovnovážné poloze stálé, je-li podepřeno alespoň ve třech bodech neležících 

v přímce a svislá těžnice prochází obrazcem, který určují 

 

Úkol: překresli si obr. 56: Rovnovážné polohy tělesa a obr. 57 (kulička) - z učebnice na str. 

43 do sešitu fyziky 

Úkol: vypracuj úlohy 1, 4, 5, 6 z učebnice na str. 45 a 46: Pošli mi odpovědi! 

 

Podívej se na tyto odkazy: 

https://www.youtube.com/watch?v=C5rBO_eMhQQ 

https://www.youtube.com/watch?v=8-trIYFl10k 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=C5rBO_eMhQQ
https://www.youtube.com/watch?v=8-trIYFl10k
https://www.youtube.com/watch?v=LmpHYzLUlVY


 
 

 
 

Anglický  jazýk (20. 4. – 24. 4. 2020) 

Milí sedmáci, 

děkuji těm, kdo mi poslali pracovní list z poslechu. Kdo mi ho neposlal, napravte to prosím co 

nejdříve. 

Úkoly na další týden: 

Učebnice str. 79/cv.4 – ústně přiřadit obrázky k větám 

Učebnice str. 79/cv.7 – do sešitu vytvořte 5 vět tak, aby dávaly smysl 

Pracovní sešit str. 70-71 – vyfotit nebo naskenovat a poslat na email: 

fridrichova@zsvacov.cz 

V této lekci nás čeká tvoření minulého času Past simple nepravidelných sloves: 

Nevím, jestli si vedete nějaký sešit na gramatiku nebo ne. Pokud ano, tak si na novou 

dvoustranu udělejte nadpis: Nepravidelná slovesa – rozdělte si stránku na 3 sloupečky. 

Pokud ne, napište si to do sešitu třeba zezadu, abyste měli slovesa kdykoli hned po ruce a 

nemuseli dlouze listovat. 

Opište si tam z učebnice str. 94 tabulku s nepravidelnými slovesy. Jsou tam dva 

sloupečky, které opíšete a do třetího sloupečku si napíšete český význam toho slovesa. Takže 

to bude vypadat takto: 

Base form (infinitiv)         Past simple (minulý čas)                 Infinitiv česky 

be                                           was / were                                          být 

Takhle pokračujte do konce tabulky. 

České infinitivy:  

být 

zlomit, rozbít 

spálit, hořet 

koupit 

přijít 

řezat, krájet, stříhat 

dělat 

jíst 

mít 

zranit 

dělat, vyrábět 

setkat se, potkat, seznámit se 

dostat 

vstávat 

jít 

platit 

číst 

jezdit na 

mailto:fridrichova@zsvacov.cz


 
 

 
 

říci 

vidět 

sedět 

spát 

mluvit 

strávit 

plavat 

vzít, brát 

nosit, mít na sobě 

psát 

Tuto dvoustranu si nechte jen na nepravidelná slovesa. Až někdy narazíme na další 

nepravidelné sloveso (třeba v textu, v poslechu atd.), tak si ho připíšeme do tohoto seznamu. 

Postupně se je zkuste učit. 

Výslovnost k jednotlivým slovesům najdete na stránkách v odkazu.  

https://www.helpforenglish.cz/article/2007022102-anglicka-nepravidelna-slovesa 

Je to 3. sloupeček (minulý čas). Vyhledejte si tam naše slovesa z tabulky a můžete si tam 

tužkou výslovnost k minulému času dopsat. 

např. break – broke (brouk) – rozbít, zlomit 

 

Kdybyste si nevěděli s čímkoli rady, kontaktujte mě na email: fridrichova@zsvacov.cz 

Přeji pěkný týden. 

 

  

https://www.helpforenglish.cz/article/2007022102-anglicka-nepravidelna-slovesa
mailto:fridrichova@zsvacov.cz


 
 

 
 

Zeme pis (20. 4. – 24. 4. 2020) 

Zeměpis – Politická mapa Asie 

Řešení z minulého týdne: 

 Nerovnoměrné, přírodní, 4,6 miliardy http://populace.population.city/world/as, mezi Indem a 

Chuang-che, roste, přírůstku, Čína a Indie  

a) čínsky  

b) rýže  

c) ke snížení přirozeného přírůstku obyvatel, bylo úspěšné v Číně, Japonsku a Singapuru  

d) mongoloidní (žlutá), europoidní (bílá) 

e)   - vysoký přirozený přírůstek – přelidněnost  

 - výživa obyvatelstva, nedostatek potravy  

 - špatná lékařská péče  

 - vzdělanost, dětská práce  

 - občanské války, některé politické systémy  

 - přírodní katastrofy 

Najdi v atlase všechny státy Asie (Politická mapa Asie, str. 82-83), procvič si je online: 

https://online.seterra.com/cs/vgp/3167, zkus je zařadit do jednotlivých oblastí Asie (učebnice 

str. 99). 

Celkem se jedná o 44 plně nezávislých a mezinárodně uznaných států, 5 částečně 

uznaných  států – Abcházie, Náhorní Karabach, Severní Kypr, Jižní Osetie a Tchaj-wan a 

6 závislých území. 

Doplň do slepé mapy hlavní města. Někteří z Vás to už aktivně splnili při minulém 

zadání, tak to už dělat nemusí! Doplněnou mapu mi pošli na mail: krtousova@zsvacov.cz. 

Děkuji. 

 

http://populace.population.city/world/as
https://online.seterra.com/cs/vgp/3167
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_s_omezen%C3%BDm_mezin%C3%A1rodn%C3%ADm_uzn%C3%A1n%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_s_omezen%C3%BDm_mezin%C3%A1rodn%C3%ADm_uzn%C3%A1n%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1horn%C4%9B-karaba%C5%A1sk%C3%A1_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1visl%C3%A1_%C3%BAzem%C3%AD
mailto:krtousova@zsvacov.cz

