
Milí sedmáci, 

v týdnu od 23. do 27. 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. Podívejte se do zpráv na Školu online, zda Vám nechybí dodělat 

nějaká práce z minulého týdne. 

Po  PŘ (9:00)  M (11:00)  IKT (13:30) 

Út  AJ (8:00)  ČJ (9:00) 

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

Čt  ČJ + D (9:00) 

Pá  NJ (9:00)  IKT (11:00)   

 

Český jazyk 7. třída: 23. – 27. 11. 

Videokonference z ČJ proběhnou v úterý a ve čtvrtek od 9:00  
připravte si na ně: učebnici ČJ, OPČ 1 a OPČ 2, sešit mluvnice, sešit literatury (s úkolem z minulého 

týdne), psací potřeby, (ve čtvrtek navíc sešit z dějepisu) 

 

Mluvnice:  

Slovesný rod – činný a trpný 

OPČ 1 str. 9 / cv. 2 a 3 – kontrola cvičení z minulého týdne 

OPČ 1 str. 10 – cv. 4, 5, 6, 7 – projdeme při videokonferenci v úterý 

 

uč. str. 44 / cv. 4 – písemně vypracuj do sešitu mluvnice a odešli na email spejzlova@zsvacov.cz 

nejpozději v pátek 27. 11. – cvičení bude hodnoceno známkou 

 

na čtvrteční videokonferenci si připrav OPČ 2. díl 

Zapiš si do sešitu mluvnice: 

 

Slovo = skupina hlásek, která má v jazyce zřejmý význam 

Význam slov (zachycuje ho slovník): 

• věcný = obsahový, co slovo znamená 

• mluvnický = mluvnické kategorie (pád, číslo, rod, vzor, osoba, způsob, čas, slovesný rod) 

Sousloví = ustálené spojení slov s jedním významem (např. jízdní kolo) 

Rčení = obrazné spojení slov, základem bývá sloveso (např. Lže, jako když tiskne.) 
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OPČ 2 str. 10 / cv. 1, 2, 3, 4                 projdeme při videokonferenci 

OPČ 2 str. 11 / cv. 7, 10 

 

kdo nestihl online test – Číslovky, vyplní tento týden nejpozději do středy 25.11. (některé jsem 

žádala o zopakování testu, ty, kterým nešlo zaškrtnout dvě možnosti), níže najdete odkaz, nebo test 

hledejte na stránkách školy v minulém týdnu (16. – 23. 11.) – test je hodnocen známkou  

https://forms.gle/cVQvpmarQia25XSK9 

    

Literatura:  

• četba vlastní knihy (stále mi někteří z Vás nenapsali, co čtete) 

• při videokonferenci si zkontrolujeme práci z minulého týdne – Věrná Eponina 

 

• přečti si ukázku Narkissos a Échó – Věra Adlová (Čítanka str. 28 – 31), poté splň online test 

nejpozději do pátku 27. 11., odkaz najdeš níže, nebo na stránkách školy – test bude 

hodnocen 

 https://forms.gle/s1oM2czfTMx5sj1m7 

 

Sloh: 

V jakém pořadí mají následovat věty popisující založení akvária? 

(věty si vlep do slohového sešitu, nebo je přepiš) 

Na dno akvária nasypeme speciální substrát, který je pro to určen. překryjeme jej 3 – 5 cm 

silnou vrstvou říčního písku. 

 

Nasadíme vodní rostliny.  

Necháme akvárium zhruba čtrnáct dní odstát, aby se v něm vytvořily potřebné bakterie.  

Poté nainstalujeme akvarijní techniku (osvětlení, topítko a vnitřní filtr).  

Vypustíme do akvária rybičky.  

Koupíme akvárium a umyjeme ho vodou.  

Akvárium položíme na zvolené místo na akvarijní podložku, která vyrovná nerovnosti.  

Zprovozníme filtraci, topné těleso a osvětlení akvária.  

Napustíme vodu, kterou chemicky ošetříme.  

 

Jak se nazývá tento druh popisu? __________________________________________________ 

(práci ze slohu zkontrolujeme v dalším týdnu) 

https://forms.gle/cVQvpmarQia25XSK9
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Dějepis  

Sámova říše    (pracuj s učebnicí str. 50, 51) 

1. Najdeš v textu 12 chyb? (Oprav je – špatné slovo podtrhni a nadepiš slovo správné.) 

Slované žijící na našem území byli ohrožováni kočovnými Franky, kteří sídlili v oblasti 

dnešního Polska. V roce 623 se Slované pod vedením avarského kupce Sáma spojili a povstali 

proti spřáteleným Avarům, nad nimiž se jim nepovedlo zvítězit. Slované pod Sámovým 

vedením pak vytvořili celek, kterému se říká kmenové císařství. Vznik Sámovy říše znepokojil 

také franckého panovníka Chlodvíka a ten hledal záminku, proč na Slovany nezaútočit. 

Nakonec tuto záminku našel a došlo k bitvě u Wogastisfeldu, kde byl Sámo poražen. Jedinou 

písemnou zmínku o Sámově říši najdeme v kronice avarského kronikáře Dagoberta. 

Velká Morava  (uč. str. 51 – 54) 

2. Napiš jména velkomoravských knížat a ke každému vyber z nabídky, co se událo za jeho vlády 

(postačí uvést do tabulky čísla) 

1. kníže 2. kníže 3. kníže 

   

   

 

1. značně rozšířil území Velké Moravy   2. vyhnal z Nitry knížete Pribinu 

3. válčil s Franky a uhájil samostatnost říše  4. za jeho vlády se rozvíjela umělecká řemesla 

5. platil franckému panovníkovi mírový poplatek  6. udržoval dobré vztahy s franckou říší 

7. požádal byzantského císaře o vyslání misionářů  8. vyhnal Metodějovy žáky ze země 

3. Jak se jmenovali věrozvěstové, kteří přišli na Velkou Moravu? Napiš, co ses o nich dočetl/a: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

vyplněný pracovní list pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději v pátek 27. 11. 
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Matematika 

Úměra (vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 23.11. a ve středu 25.11.) 

 

Úkol: Vypočítej neznámý člen úměry: 

 

 

Trojčlenka 

Příklad – PŘÍMÁ ÚMĚRNOST: 

 

x = (36 . 17) : 12 
x = 51                     
Odpověď: 17 vajec stojí 51 Kč. 



Příklad – NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST: 

 

x = (7 . 15) : 5 
x = 21                     
Odpověď: 5 trpaslíků by vykopalo tunel za 21 dní. 
 
Úkoly: (vypracuj do sešitu matematiky) 
1. Adam zjistil, že vzdálenost 12 m přejde 20 kroky. Jakou vzdálenost ušel, když udělal 25 
kroků? 
2. Za 8 jablek jsme zaplatili 28 Kč. Kolik korun zaplatíme za 20 stejných jablek? 
3. Potrubím nateče za 25 minut 140 litrů vody. Kolik vody nateče stejným potrubím za 30 
minut? 
4. Bára přečetla za 3 dny 16 stránek knížky. Jak dlouho bude číst knížku, která má 58 stran? 
5. Pan Motyčka připravuje nový chodník k domu. Když použije čtvercové dlaždice velké 
40cm, bude jich potřebovat 72. Víc se mu ale líbí ty, které mají velikost 60 cm. Kolik jich musí 
koupit? 
6. Na záhon se vejde 42 sazenic salátu, pokud je sázíme 25 cm daleko od sebe. Máme jich ale 
jenom 35. Jak daleko od sebe je můžeme sázet? 
7. Osm dívek připraví zvonečky na vánoční výzdobu za 15 dní. Kolik dívek jim musí pomoci, 
aby výzdoba byla hotova za 12 dní? 
 

Učebnice: Matematika C: Úměrnosti – str. 18/ cv. 2, 3, 4 - Vypracuj do sešitu matematiky, 

řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 27.11.! 

 
 

 

 

 

 

mailto:krbkova@zsvacov.cz


Fyzika 

Vypracuj online test: Převody jednotek obsahu: https://forms.gle/AjW87FDpp8z6BYhA9 

Test bude hodnocen známkou, vypracuj ho do pátku 27.11.! 

Učebnice: Fyzika 1: str. 25 – 29: Měření objemu: Měření objemu odměrným válcem; 

Jednotky objemu – přečíst a přepsat poznámky do sešitu fyziky: 

Objem a jeho jednotky 

- každé těleso zaujímá určitý prostor, říkáme, že má objem 
- obsah označujeme: V 
- základní jednotka: krychlový metr (m3) 
- schéma převodů:      

                   

Úkol: Vypracuj! 

Učebnice: Fyzika 1: str. 28/ úlohy 1 – 3 a tyto 4 úkoly: 

 

4. Odpověz na otázky: 

a) Kolik dvoulitrových lahví naplníme z nádoby o objemu 0,6 hl? 
b) Kolik pětilitrových konví naplníme ze sudu o objemu 25 m3? 

https://forms.gle/AjW87FDpp8z6BYhA9


Německý jazyk 

  EINHEIT 4 – Schule, Schule 

Tento týden ukončíme 4. okruh.  

Až se sejdeme příští týden ve škole, budeme psát na 4. okruh test. 

Videokonference v pátek 27. 11. 2020 

● Pracovní sešit 

str. 39 – Projdi si ještě jednou, co už umíš! 

str. 40 – 41 – Opakovací test (nanečisto) 

cv. 1 – Napiš deset slov i se správným členem. 

cv. 2 – Doplň rozhovor! 

cv. 3 – Tvoř otázky! 

cv. 5 – Poslouchej a označ, co má Andrea v batohu! (poslech na stránkách školy) 

cv. 6 – Napiš 5 věcí se správným členem! 

cv. 7 – Přečti si text a přiřaď názvy z textu obrázkům! (nápověda v učebnici str. 48) 

cv. 8 – Popiš své věci! 

Zkontrolujeme při videokonferenci! 

● Procvičuj slovíčka ze 4. okruhu 

https://wordwall.net/play/5775/396/389 

Přírodopis 

Plazi 

Doplň informace do textu (pomohou ti informace v učebnici na stranách 23 – 27).  

Doplněný text si nalep nebo napiš do sešitu. (Toto cvičení mi pošli). 

Plazy dělíme na: Ž_____________, K____________ a Š______________. Mezi 

šupinaté plazy patří H_______________ a J______________. 

Plazi se rozmnožují P____________, oplodnění je V______________. Samice 

klade V______________. Podobně jako u obojživelníků probíhá oplodnění 

https://wordwall.net/play/5775/396/389


i kladení vajíček pomocí K_____________, tělního otvoru společnému pro 

vylučování, trávení a rozmnožování.  

Plazy řadíme mezi S_____________ živočichy, to znamená, že nemají stálou 

tělesnou T______________, ale přizpůsobují ji svému okolí.  

 

 

Vypracuj následující úlohy (zkontrolujeme si je na videokonferenci) . 

 

 

 

 

 



 

Anglický jazyk 

Milí sedmáci, 

tento týden nás čekají opět dvě videokonference (úterý, středa). Prosím pozorně čtěte, co si na kdy 

připravit a co odeslat ke kontrole. Děkuji! 

Opište/nalepte si nová slovíčka Unit 6 do slovníčku (nejdete je níže) a postupně se je učte 

Učebnice 

str.58/cv.1 – poslech (na stránkách školy) 
                    - přečtěte si a přeložte si text 
str.58/cv.2 – do školního sešitu zapište věty se správnou variantou 

str.59/cv.4 – do školního sešitu s použitím slovníčku 
                   - přiřaďte věty k obrázkům 
→projdeme, zkontrolujeme společně při videokonferenci v úterý 

 
POPIS OSOBY 
- do školního sešitu popište sebe a jednoho člena rodiny 
- ke každému alespoň 4 věty (celkem alespoň 8 vět) 
vlasy: délka, barva, rovné/vlnité atd… 
oči 
postava: velký, malý, tlustý atd….. 
oblečení 
např. I am Peter. My hair is…… I have got ….. eyes. atd. 
 

→  toto cvičení pošlete ke kontrole nejdéle do pátku 27.11. na email: fridrichova@zsvacov.cz 

 

mailto:fridrichova@zsvacov.cz


Pracovní sešit 

str.52/cv.2,3 

str.53/cv.5 

→zkontrolujeme při videokonferenci ve středu 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis 

 – doplňte do textu chybějící slova, hledejte v učebnici, zápis vlepte (popř. přepište do sešitu) a 
doplněný pošlete na adresu krtousova@zsvacov.cz do 28. 11. 

Povrch Ameriky (uč. str. 45) 

Severní Amerika (SA) – členité pobřeží, ostrovy karibské oblasti, největší ostrov G………. 

Jižní Amerika (JA) – ostrovy pouze na jihu 

- západní pobřeží – vysoké pohoří K……………………. (SA), A…………… (JA) – aktivní 

sopečná činnost + zemětřesení, zlom San Andreas- Kalifornie  

Koukni se na videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=lvQtOsi-PFQ  

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/san-francisco-se-pripravuje-na-zemetreseni.A140920_122036_zahranicni_mlb 

https://www.freeglobe.cz/Articles/15043-podle-vedcu-hrozi-americkemu-zapadnimu-pobrezi-katastrofalni-zemetreseni-video-.aspx 

Přírodní krajiny Ameriky (uč. str. 46-49), napiš čísla, ke kterému rámečku patří 

  

 

 

1. trvalé zalednění 

- lední medvědi, tuleni, velryby (SA) 

- lachtani, tučňáci (JA) 

2. mechy, lišejníky, zakrslé dřeviny 

- polární lišky, sobi 

3. losi, vlci, grizzly 

4. bobři, mývalové, skunkové 

5. travnaté oblasti mírného pásu 

- SA – PRÉRIE - přeměněny na obilnice, původní bizon 

- JA – PAMPY – přeměna na pastviny, dobytek, původní nandu 

6. napříč všemi podnebnými pásy, nedostatek vláhy 

7. vysoká vlhkost + teplo – palmy, vyšší nadm. výška – sekvoje  

8. tropické travnaté oblasti, tukan, tapír, jaguár 

9. Amazonie – největší ekosystém na světě, obrovská druhová pestrost, ohrožení 

 

Vodstvo Ameriky (uč. str. 50-51) 

- řeky 

Amazonka – nej……………………………… řeka světa, JA 

Paraná – La Platská nížina, JA 

Mississippi – Centrální roviny USA, SA 

- vodopády 

Niagárské – nejznámější, nejnavštěvovanější, na hranici mezi USA a K……………… 

Santo Angel – nej………………… vodopád světa, JA 

Iguacú – největší vodopády JA 

- jezera 

Velká jezera – největší zásobárna sladké vody na světě, l…………………… původu, na hranicích USA a 

Kanady 

Titicaca – nejvýše položené jezero světa, s……………………původu, JA 

Tundra

Polární oblasti 

Jehličnaté lesy  

Listnaté lesy  

Stepi  Pouště  

Subtropické oblasti  

Savany  
Tropický deštný les  
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