
Matematika       25. až  29. kve tna 

Děkuji všem, kteří poctivě pracují v kurzu i při videohodinách. Někteří ještě nestihli všechny 

úlohy z posledního týdne kurzu, prosím udělejte si je. Čeká vás poslední úkol kurzu, 

vypracovat závěrečný test a ověřit si, co jste se naučili – odkaz najdete na e-mailu nebo po 

přihlášení do H-EDU.  

Videohodiny: v pondělí a ve čtvrtek od 11:00 – níže najdeš pracovní listy na jednotlivé 

videohodiny. Pokus se je vyřešit sám dopředu. To, co nepůjde, doladíme společně.  

Kdo se konference nezúčastní – úlohy vypracuje sám a pošle mi výsledky.  

Pokud něco není jasné nebo si nevíš rady, piš! 

 

Testík: https://forms.gle/PLPX2rbAf4pa78Hk8 (odkaz je i na stránkách školy) – tento už 

nepatří ke kurzu – vracíme se k „normální“ výuce. Do výsledků testíku piš jen čísla bez 

jednotek. Výsledky netipuj, vše si počítej na papír nebo namaluj. V testíku nejdou psát 

exponenty, takže 3
6
 jsem napsala jako 3 na šestou. Pokud se ti test nepodaří dobře, zkus si ho 

znovu. 

Mocniny  

připomenutí, co už umíme: 

𝟑𝟔 𝑧𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛á 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3  čteme: „tři na šestou“ 

 

Úlohy na pondělí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/PLPX2rbAf4pa78Hk8


Úlohy na čtvrtek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Č eský  jažýk       25. až  29. kve tna 

1. V úterý – 26. května 2020, od 11 hodin – se opět sejdeme při videokonferenci. 

Připrav si: učebnici, psací potřeby, hnědý PS, pracovní list a  dobrou náladu  

- zopakuj si druhy příslovečného určení a otázky, kterými se na dané PU ptáme 

- pokud se videokonference nezúčastníš, zašli mi, prosím, cvičení z pracovního listu 

na sladkova@zsvacov.cz 

 

Pracovní list 

1. Najdi a rozliš příslovečná určení příčiny a účelu: 

 

Táta měl na noze sádru kvůli zlomenině. Sousedka nám přišla oznámit zítřejší 

výpadek proudu. Pro bolest musel užívat léky. Všichni jsme šli na louku shrabat seno. 

Kvůli péči o nemocné dítě zůstala maminka pár dní doma. Pro upevnění vztahů ve 

třídě zorganizovali výlet. Lezl na žebřík kvůli česání jablek. Každý rok v lednu 

odjíždíme na hory lyžovat. Lovec leknutím na chvíli zkameněl. Vypij pro zahřátí teplý 

čaj s citronem. 

 

2. Rozhodni, kterou otázku použiješ: 

 

Pro zasmání vám povím anekdotu. 

I přes silný vítr letadlo vzlétlo. 

Při silném větru neotvírejte okna.   Za jakým účelem? 

I přes výstrahu jsme se vydali na túru. 

Na hojení ran používám jitrocel.   Za jaké podmínky? 

Při nedostatku peněz zrušíme zájezd. 

Oproti předpovědi bylo počasí příznivé.  I přes co? 

Proti očekávání byl ženich v bílém. 

Za jízdy se nenahýbejte z oken. 

Za horkého dne pijte hodně tekutin. 

 

 

2.Hnědý PS – str. 33 – Příslovečné určení – cv. 4 (Vyhledej příslovečná určení a urči jejich 

druh – nadepisuj.) 

 

mailto:sladkova@zsvacov.cz


3.Procvičuj 

- pozorně čti zadání 

- po vyplnění odpovědi klikni na klíč (zelený zámek – správná odpověď, červený zámek 

– chybná odpověď) 

- do sešitu si zapiš výrazy, ve kterých jsi chyboval/a 

- po dokončení cvičení mi vyfoť klíčky, ať vím, jak jsi byl/a úspěšný/á a pošli na 

sladkova@zsvacov.cz 

 

shoda přísudku s podmětem 

https://www.flippity.net/sh.php?k=1IBoRn1QdIFNhLKUnTlS3Tesub9Qmc_S6FuFiMZL0R

Cw&fbclid=IwAR0w25biyaeENZY1ZQZ659-8AboMcSrfkBm9InRszy3deF-VSO-qRv8orlM 

podmět a přísudek 

https://www.flippity.net/sh.php?k=1m3UYLuZEM_eULLPOSJMnr8rypcm3KVVRxC3PVxb

_Oec&fbclid=IwAR0Bi9TctWCfCneJhR0MKav-

fW27yEgZkEtlpIBadIMERuxXdK7gKI4f9dI 

 

4.Vyplň online testíky a odešli mi je! 

https://forms.gle/GYGVvW54KsvJtWMr8 

https://forms.gle/E7Qb8tNyxuq9YCB66 
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Anglický  jažýk      25. až  29. kve tna 

Milí sedmáci, 

děkuji za poslání minulého úkolu (poslech), většinou jste ho měli v pořádku, tak vás chválím. 

Kdo ho ještě neudělal, prosím napravte to. 

Další videokonference se bude konat v pondělí 25. 5. od 9,00. Připravte si na ni Pracovní 

list, který najdete níže. Jsou to dvě stránky a budeme se věnovat porozumění textu 

v minulém čase. 

Úkoly: 

Učebnice str. 84/cv. 1 – přečíst si a přeložit rozhovor 

Tabulka „Look and learn“ – projít si ji, najdete tam užitečné fráze, které si zapište do sešitu 

What’s up? Co se děje? 

What’s the matter? Co se děje? 

I’m sorry. I hope you feel better soon. To mě mrzí. Doufám, že se budeš brzy cítit lépe. 

Oh dear. I!m sorry to hear that. Je mi líto, že tohle slyším. 

 

Učebnice str. 84/cv.2 – ústně doplnit rozhovor, který se týká zdraví 

Vyberte si z této lekce 10 slovíček a vymyslete na každé slovíčko jednu větu v minulém 

čase. Může to být věta kladná, záporná, otázka. Věty napište do sešitu, vyfoťte/naskenujte 

a pošlete nejdéle do pátku na email: fridrichova@zsvacov.cz 

např. a cold = nachlazení --> My father had a cold last week. 

 

Pracovní sešit str. 76/ cv. 1, 2 

Opakovat nepravidelná slovesa 

Opakovat slovíčka Unit 8 

Pracovní listy na videokonferenci: Reading „A Day At The Circus“ 

mailto:fridrichova@zsvacov.cz


 



 

 



Ne mecký  jažýk      25. až  29. kve tna 

Einheit 8 

● do školního sešitu si přelož tato spojení (kdo potřebuje, projde si znovu prezentaci 

z minulého týdne)  

! PŘIPOMÍNÁM ZEMĚ SE ČLENEM - DIE – die Schweiz, die Türkei, die Slowakei, die Ukraine 

1. do Německa   6. do Španělska 

2. v Chorvatsku   7. v Maďarsku 

3. na Slovensko   8. do Norska 

4. ve Švýcarsku   9. v Řecku 

5. v Belgii    10. do Turecka 

 Toto cvičení mi prosím pošli ke kontrole. Děkuji! kulova@zsvacov.cz 

 

● Učebnice – str. 76 / cv. 1 – poslouchej a přiřazuj (poslech na stránkách školy) 

● Pracovní sešit – str. 68 / cv. 1 – doplň název země, kde se město nachází a piš věty podle  

     vzoru 

   str. 68 / cv. 2 – doplň název země 
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De jepis 7.       25. až 29. května 
 

Jagellonci na českém trůně 

Podle textu v učebnici uč. str. 112 – 114 doplň informace z rámečku do textu (slova nejsou ve 

správném pádu, některá lze použít vícekrát)   POŠLI MI SVOU PRÁCI 

 

Po smrti Jiřího z Poděbrad nastoupil na český trůn 

_________________ ________________. Trůn nezískal jako 

dědictví, ale králem byl _____________ Zemským sněmem. Lidé 

v Čechách byli rozděleni na katolíky a kališníky, vládl tedy 

________ lidu. Obě náboženství byla _______________ uzavřením 

Kutnohorského míru. Vladislav nedovedl prosazovat silou svoji 

vůli, proto jeho moc slábla a sílila moc _______________. Byl 

zvolen i uherským králem a přesídlil z Prahy do ______________.  

Roku ______ vydal 1. český psaný zákoník, tzv. Vladislavské 

________________ _________________. 

Vladislavovým synem byl _____________ ___________________, 

který sídlil také v ________________. Zemřel roku ______ v bitvě  

u _________________, kde bojoval proti _____________ sultánovi 

Süleymanovi. Ludvík neměl děti a tak český i uherský trůn opět 

osiřel.  

Na český trůn byl zvolen ______________ ________________. 

Tím, že česká šlechta svého krále volila, oslabovala jeho moc a 

zajistila si tím (na tu dobu neobvyklou) náboženskou ___________.  

Habsburkové byli na českém trůnu až do roku ________. 

 

  

1500 

1526 

1918 

Budín 

dvojí 

Ferdinand 

Habsburský 

Jagellonský 

Ludvík 

Moháč 

svoboda 

šlechta 

turecký 

Vladislav 

zemské 

zrovnoprávněna 

zřízení 

zvolen 



Př í řodopis 7.      25. až  29. kve tna 

Chudozubí, hmyzožravci, letouni 

1. Vypracuj úlohy 1 až 5, svou práci mi pošli 

Nápovědy k některým úlohám: 

1) Jména zvířat najdeš v přehledu z minulého týdne, řád je tady napsaný – stačí se pozorně podívat. 

3) Tajenka není shora dolů. 

5) Část vyluštěné křížovky někdo zamazal bělítkem. Doplň, co zmizelo. Vysvětli tajenku.  

 

2. Udělej si test, kde si zopakuješ, co už znáš https://forms.gle/6M4mQu9D1xmfLVJV8  

 

 

2 

1 

https://forms.gle/6M4mQu9D1xmfLVJV8


 

 

 

 

 

  

4 

5 

3 



Fýžika 7.        25. až  29. kve tna 

- učebnice: str. 64 – 66: přečíst kapitoly: Rychlost, Jednotky rychlosti 

- poznámky si přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu: 

Rychlost 

= veličina, která charakterizuje pohyb 

- označení rychlosti: v 

- výpočet: v = 
𝒔

𝒕
 (průměrná rychlost; s =dráha, z. jednotka: metr; t =čas, z. jednotka: sekunda) 

Př.: Vypočítej rychlost běžce, který dráhu 60 metrů uběhl za 10 sekund. 

Řešení: s = 60 m        v = 
𝑠

𝑡
 

              t = 10 s          v = 
60

10
 

              v = ?  
𝑚

𝑠
           v = 6 

𝒎

𝒔
          

Úkol: V následující tabulce seřaď pohyby od nejrychlejšího k nejpomalejšímu. Rychlosti 

odhadni. 

Druh pohybu: Pořadí Rychlost 

Hlemýžď po zahradě   

Cyklista po vyhrazené cyklistické stezce   

Raketa dostávající se na oběžnou dráhu Země   

Dopravní letadlo   

Závodní kůň na dráze   

Osobní automobil na dálnici   

  Jednotky rychlosti: metr za sekundu (
𝑚

𝑠
); kilometr za hodinu (

𝑘𝑚

ℎ
) 

- převod: 1 
𝒌𝒎

𝒉
 = 

1 𝑘𝑚

1 ℎ
 = 

1000 𝑚

3600 𝑠
 = (1000 : 3600) = 0,277 

𝒎

𝒔
 

Př.: 60 
𝑘𝑚

ℎ
 = 

60000 𝑚

3600 𝑠
 = 16,67 

𝑚

𝑠
 nebo 60 . 0,277 

𝑚

𝑠
 = 16,67 

𝑚

𝑠
 

- převod: 1 
𝒎

𝒔
 = 

3600 𝑚

3600 𝑠
 = 

3,6 𝑘𝑚

1 ℎ
 = 3,6 

𝒌𝒎

𝒉
 

Př.: 20 
𝑚

𝑠
 = 20 . 3,6 

𝑘𝑚

ℎ
 = 72 

𝑘𝑚

ℎ
 

Úkol: Výsledky mi pošli! 

- učebnice: str. 66/ úlohy: 1. – 4. (používej kalkulačku!) 

 



Zeme pis 7.       25. až  29. kve tna 

Asijské regiony 

Řešení  Jižní Asie: 
- státy:  Pákistán (F,H), Afghánistán (E,J), Bangladéš (B,L), Bhútán (M,N), Nepál (I,K), Šrí Lanka (D,G), 
Maledivy (A,C) 
- děkuji za zaslané komentáře 
 
Jihovýchodní Asie (uč. 110-111) 
 - patří sem poloostrovy Zadní Indie, Malajský a souostroví Velké a Malé S…………. a F…………… 
- dříve spousta kolonií 
- monzunová oblast – letní deště 
- původní deštný les – nyní zemědělství – rýže, tropické plodiny, dřevo tropických stromů 
- chudé státy x rychle se rozvíjející státy – asijští tygři – levná elektronika, textil, hračky,.. - levná 
pracovní síla 
- cestovní ruch 
- nejbohatší státy: B………….. (ropa), S…………….. (přístav, mezinárodní obchod) 
- další státy: Thajsko, Myanmar (dříve Barma), I………………………., V………………….., M………………….., 
K……………....., L………….., F……………… 
 
 Úkoly: 
1. Vysvětli, co je to „Zlatý trojúhelník“? 
2. Doplň chybějící slova v textu. 
3. Vyber si nějaké místo (stát, město, pláž,…) v jihovýchodní Asii a stručně napiš, proč bys tam 
jel(a) na dovolenou  Připoj nějaké video, článek, fotku z internetu. A pošli: krtousova@zsvacov.cz 
 
Vzor: 
Chtěla bych se podívat do Indonésie, konkrétně na Komodské ostrovy. Ráda bych viděla varana 
komodského, největší žijící plaz, a také mě lákají tamní pláže. 
https://www.bali-indonesie.cz/destinace/indonesie/komodo-seznamte-se-s-komodskym-drakem 
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