
Milí sedmáci, 

v týdnu od 2. do 6. 11. proběhnou následující videokonference. 7. třída je v rozvrhu označena tmavě 

zelenou barvou. Pozorně čtěte, co si máte na tyto hodiny připravit. 

Po PŘ (9:00) M (11:00) 

Út AJ (8:00) ČJ (9:00) 

St AJ (9:00) M (11:00) 

Čt F  (8:00) ČJ + D (9:00) 

Pá NJ (9:00) IKT (11:00)  

Pokud se nemůžete konference zúčastnit, je zapotřebí, aby Vás rodiče omluvili a zároveň uvedli důvod 

nepřítomnosti.  

Nezapomeňte posílat požadované úkoly na emaily vyučujících a vyplněné online testy, řada z nich bude 

hodnocena známkou. Pohlídejte si zároveň termín odevzdávání. V případě problémů neváhejte 

kontaktovat pedagogy, kteří Vám rádi poradí. 

Někteří z Vás dosud nezaslali práce z minulých týdnů, napravte to. 

Odevzdávání je povinné, může být hodnoceno!!! 

Pokud jste něco nesplnili, učitelé Vás budou informovat, je proto nutné pravidelně sledovat Školu 

online. (Informace o tom se může objevit i pod hodnocením.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Český jazyk 

Videokonference z ČJ proběhnou v úterý a ve čtvrtek od 9:00  
připravte si na ni: učebnici ČJ, pracovní sešit (OPČ 1), sešity mluvnice a literatury, psací potřeby  

      (ve čtvrtek navíc sešit a učebnici z dějepisu) 

Mluvnice:  

 !!! Do sešitu mluvnice si zapiš: (nejlépe před ÚTERNÍ videokonferencí) 

Skloňování zájmen 

- vyskloňuj zájmena on, ona, ono (písemně do sešitu mluvnice) 

-poté si opiš tabulku a porovnej skloňování on (ona, ono) -  jenž 

SKLOŇOVÁNÍ VZTAŽNÉHO ZÁJMENA JENŽ 

 

Bez předložky používáme vždy tvary začínající na j-. 

Pokud předchází předložka, tvar začíná na n-. 

Chlapec, který/jenž (= 1. pád, č. j., rod muž.) jde před námi, je můj spolužák. 

Žena, kterou/již (= 4. pád, č. j., rod ženský) jsme sledovali v televizi, vyhrála soutěž. 

Pes, ke kterému/k němuž (= 3. pád, č. j., rod mužský) jsem se blížil, vesele poštěkával. 

 



OPČ 1 str.8/ cv. 7, 8 

uč. str. 31/ cv. 3 (písemně)    

uč. str. 31/ cv. 4 (ústně)    projdeme při videokonferencích 

uč. str. 32/ cv. 5, 7 

 

!!! vyplň online test (procvičování nového učiva – tvary jenž) – do pátku 6. 11., najdeš ho na 

stránkách školy, nebo pod tímto odkazem:  

https://forms.gle/d3RcqBPsE6kAtXor7 

    

Literatura:  

• četba vlastní knihy - vyber si 2. knihu (pokus se ji najít ve své knihovničce), napiš mi na email 

spejzlova@zsvacov.cz 

 název knihy, jejího autora, počet stran 

 pokud pokračuješ v četbě 1. knihy, také mě informuj 

 

• přečti si ukázku (Čítanka str. 20 – 24) a poté odpověz na otázky v online testu –  

do pátku 6. 11. – test bude hodnocen známkou !!! 

https://forms.gle/RdzthYupv1h1WXxc6 

 

 

 

Sloh: 

dokonči slohovou práci (po návratu do školy ji odevzdáš a bude hodnocena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/d3RcqBPsE6kAtXor7
mailto:spejzlova@zsvacov.cz
https://forms.gle/RdzthYupv1h1WXxc6


Dějepis  

Ve čtvrtek (při videokonferenci ČJ) si společně zkontrolujeme práce z dějepisu z předchozích týdnů, 

připrav si proto také sešit a učebnici dějepisu. 

Zápis do sešitu + vyhledej a dopiš informace 

Osudy východořímské = byzantské říše (uč. str. 38 – 41) 

- zásluhy císaře Justiniána I.: 

 

- hlavní město byzantské říše: 

- na Byzanc útočily kmeny (jaké): 

 

- z Byzance na území Velké Moravy přišli (kdo a proč): 

- rozdělení církve v roce: 

Název církve   

Nejvyšší představitel   

Středisko   

Bohoslužebný jazyk   

 

- křížová výprava (kdy, kým vyhlášena, proč): 

- zánik byzantské říše (kdy, kdo a co dobyl): 

Islám 

- prorok: 

- arabské město: 

- jediný Bůh: 

- posvátná kniha: 

- vyznavači: 

- islám vyznávají dva národy: 

práci vyfoť a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději v pátek 6. 11. (kontrolu provedeme 

další týden) 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Matematika 

Úkoly: Piš do sešitu matematiky! (Vyřešíme, zkontrolujeme společně při videokonferencích 

v pondělí 2.11.2020 a ve středu 4.11.2020!) 

Sčítání a odčítání zlomků: 

1) Vypočítej. Výsledek převeď na základní tvar, popř. vyjádři smíšeným číslem. 

 

2) Vypočítej. Výsledek převeď na základní tvar, popř. vyjádři smíšeným číslem. 

 

3) Vypočítej. Výsledek převeď na základní tvar, popř. vyjádři smíšeným číslem. 

 

Vypracuj online test: https://forms.gle/nGfYxyu63om8bPwU7 

(Tento test bude hodnocen známkou, vypracuj ho do pátku 6.11.!) 

 

Procenta: Teorie je připomenutí z loňského školního roku – viz. distanční výuka! 

 

- slovo procento pochází z latinského per centum, což znamená ze sta 
- označení procent: %  
- procenta se vztahují vždy k nějakému celku, říkáme mu základ, základ představuje 100% 

- jedno procento (1%) znamená jednu setinu celku (základu): 1% = 
𝟏

𝟏𝟎𝟎
 = 0,01; (části celku můžeme 

vyjadřovat v procentech, zlomkem a desetinným číslem, příklady: 6% = 
6

100
 = 0,06; 82% = 

82

100
 = 0,82) 

 

https://forms.gle/nGfYxyu63om8bPwU7


3 typy úloh na procenta:   

1. Výpočet procentové části: př.: 75% z 320 Kč; Kolik je to Kč? 

- řešení: 100% ….. 320 Kč; 1% ……… 320 : 100 = 3,2; 75% ………. 75 . 3,2 = 240 Kč 

2. Výpočet základu: př.: 15% je 90 Kč; Kolik Kč je základ, neboli 100%? 

- řešení: 1% ………. 90 : 15 = 6; 100% ………. 6 . 100 = 600Kč 

3. Výpočet počtu procent: př.: 27 kg z 300 kg; Kolik je 27 kg procent? 

- řešení: 100% …….. 300 kg; 1% …….. 300 : 100 = 3; 27 : 3 = 9% 

Učebnice: Matematika C: (Cvičení vyřeš do sešitu matematiky! Používej kalkulačku!) 

Procenta: str. 14/ cv. 1, 2, 4; str. 15/ cv. 5 

Fyzika  

Úkoly: zkontrolujeme při videokonferenci ve čtvrtek 5.11.2020 

Převody jednotek délky: 

 

Měříme různá tělesa: 

- učebnice: str. 16-18: přečíst, vypsat stručné poznámky, pokusit se vyřešit tyto úkoly: 
Úkol 1: Změřit výšku hrnečku, sklenice pomocí pravítka. 
Úkol 2: Změř pomocí pravítka tloušťku jednoho listu učebnice fyziky.  



Anglický jazyk 

Milí sedmáci, 

čekají nás dvě videokonference (úterý a středa), proto prosím pozorně čtěte, co si máte na kdy 

připravit a udělat. 

Na úterní videokonferenci si vypracujte Pracovní list Past simple slovesa TO BE. Dále si připravte 

pracovní sešit str. 46-47 (cv.1-5) a učebnici str. 53. 

PRACOVNÍ LIST: 

Past simple slovesa TO BE 

Doplň správné tvary slovesa být v minulém čase 

A: When ______ the First World War? 

B: From 1914 to 1918. 

Where ________ you born? 

A: Where _______ Arnold Schwarzenegger born? 

B: In Graz, Austria. 

I _____ very happy in the garden. 

The princess ________ beautiful. 

I ________ very hungry yesterday. 

________ your parents at home yesterday? 

It _____ really cold last week. 

How many students ________ there? 

We _______ not hungry. 

I am fine today, but last week I _____ really sick. 

My parents _________ in Berlin last weekend. 

My grandfather is 80 years old. He is old now, but 50 years ago he ________ still young. 

Paul and Peter ______ not at the meeting. 

 

 

 



Why _____ you sad yesterday? 

My brother ________ not at school yesterday. 

__________ you in Brno last week? 

I ________ on holiday in Greece. 

They are at home today, but yesterday they ________ not. 

Charles Darwin ________ born on February 12, 1809. 

My dog _____ very tired. 

The children ________ very hungry after the trip. 

The glasses _______ very expensive. 

The weather ________ beautiful yesterday. 

The homework _______ very difficult yesterday. 

My parents _________ born in Germany. 

My sister _________ born in Berlin. 

My cats ______ in the garden. 

The camera _________ very cheap. 

I ______ born in Bratislava. 

 

Na videokonferenci ve středu si připravte učebnici, pracovní sešit, školní sešit a slovníček. 

 

Další domácí příprava: 

Pracovní sešit str. 48/ cv. 1, 2, 3 (pokračuje na str.49) 

Pracovní sešit str. 49/cv. 4 

Opakujte slovíčka Unit 5 a minulý čas slovesa TO BE 

 

 

 

 

 



Německý jazyk 

  EINHEIT 4 – Schule, Schule 

Někteří mi ještě neposlali domácí přípravu zadanou před podzimními prázdninami! 

Připomínám, že odevzdávání úkolů je povinné! Prosím napravte to! Děkuji! 

Videokonference v pátek 6. 11. 2020 od 9:00! 

● do školního sešitu  

- vylušti následující přesmyčky a napiš slovíčka i se správným členem                                      

(procvičuješ slovní zásobu 4. okruhu – 1. sloupec) 

1. R E Z I T P S   2. L I K U  3. I F T B E L I S T  4.E M P A L 

5. C E H R E S   6. L E K R I Z  7. Ü L F L R E   8. Ü R T 

9. H L U S T   10. C I S T H  11. F O F S T E L B K   12. E L I N P S 

zkontrolujeme při páteční videokonferenci 

opiš si do páteční videokonference následující gramatiku: 

 

 

 

 

 

● do slovníčku 

- opiš si z PS str. 42/ 2. sloupec (někdo už má hotovo😊) 

● učebnice 

str. 46/ cv. 11, cv. 12 – probereme při videokonferenci 

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

● do pátku 6. 11. vypracují všichni 15 bodový ONLINE KVÍZ -  bude hodnocen, známka se 

objeví na Školeonline  

15-14 (známka 1); 13-11 (2); 10-8 (3); 7-5 (4); 4 body a méně (5) 

https://forms.gle/QNKMzPaeHoopJDaS6 

ZÁPOR                                                                                                                                                       

KEIN=žádný (rod mužský) KEINE=žádná (rod ženský)  KEIN=žádné (rod střední) 

- v německé větě může být pouze jeden zápor                                                                                

Das ist kein Block, das ist ein Heft. (To není žádný blok, to je sešit.)                                                              

Das ist keine Landkarte, das ist ein Buch. (To není žádná mapa, to je kniha.)                                                 

Das ist kein Lineal, das ist ein Spitzer. (To není žádné pravítko, to je ořezávátko.) 

 

https://forms.gle/QNKMzPaeHoopJDaS6


Zeměpis 

Řešení doplňovačky z minulého týdne, zkontroluj a případně si oprav: 

4. Východní Afrika - savany, parky, Keňa, Tanzanie, Etiopie a Somálsko 

5. Jižní Afrika - černoši, Křováci, Republika Jižní Afrika 

OPAKOVÁNÍ AFRIKA - doplň úkoly, vyfoť a pošli na krtousova@zsvacov.cz do 7. 11.: 

• Doplň africká nej: 
1. Nejdelší řeka - N…….. 
2. Nejvyšší hora – K………………… 
3. Největší jezero – V…………………. 
4. Největší záliv – G…………………. 
5. Největší poloostrov – S…………………. 
6. Nejznámější průplav – S………………… 

 

• Vytvoř dvojice: 1…….. 2……..  3……… 4…….. 5……. .6………. 
A, oblasti v poušti s dostatkem vody 
B, trvale vanoucí větry od obratníků k rovníku 
C, kočovní pastevci  
D, původní obyvatelé jižní Afriky 
E, opadavé stromy se širokými kmeny v suchých oblastech 
F, travnaté oblasti v tropickém střídavě vlhkém pásmu 
 

1. KŘOVÁCI 2. NOMÁDI 3. OÁZY 4. SAVANY 5. PASÁTY 6. BAOBABY 
 

• Vysvětli: ROK AFRIKY 1960 a AFRIKA-KOLÉBKA LIDSTVA 
 

Dobrovolný domácí úkol dle rozsahu a  zajímavosti obsahu za 1 (hodnota d, c a nebo b), termín 
odevzdání do konce listopadu, na  krtousova@zsvacov.cz: 

Vyber si jakékoliv místo v Africe (město, památka, národní park, hora, řeka,….)  

- napiš, proč sis ho vybral, proč jej doporučuješ ostatním 

- připoj obrázky, mapy, odkazy na videa 

Příklad: MADAGASKAR 
Chtěla bych se podívat na Madagaskar. Je to největší africký ostrov, leží v tropech a žije tu spousta jedinečných 
živočichů např. fosy, lemuři https://www.madagaskar.holiday/zvirata/. Pěstuje se zde vanilka, což je vlastně druh 
orchidee. Taky mám ráda kreslený film o Madagaskaru https://www.youtube.com/watch?v=ApuFuuCJc3s. 

  

Lusk vanilky    Fosa   Lemuři 

Tento krátký text, pár obrázků, 2 odkazy….. by byl za hodnotu d, dvojnásobek hodnota c, trojnásobek hodnota b 

mailto:krtousova@zsvacov.cz
mailto:krtousova@zsvacov.cz
https://www.madagaskar.holiday/zvirata/
https://www.youtube.com/watch?v=ApuFuuCJc3s


Přírodopis  

Ryby (opakování) 
Tento týden vás v pondělí čeká videokonference – zopakujeme si při ní vše, co již víme o rybách. Na 

videokonferenci si připrav: učebnici a sešit (něco na psaní je doufám samozřejmost). 

Opakování zužitkuješ při online testu, který bude na známky. Můžeš v něm získat až 23 bodů. Na 

jedničku potřebuješ alespoň 20 bodů, na dvojku 16 bodů, na trojku 11 bodů a na čtyřku 6 bodů. 

Pokud nebudeš se svým výsledkem spokojen, test si zopakuj. Budu počítat lepší pokus z prvních dvou. 

Test vyplň a odešli do pátku 6. listopadu. 

Odkaz na test: https://forms.gle/FAddzsY2TPxzNEdY6 (stejný je i na stránkách školy) 

 

https://forms.gle/FAddzsY2TPxzNEdY6

