
Milí sedmáci, 

vánoční prázdniny jsou za námi. Doufám, že jste si odpočinuli a všechny dny prožili podle svých 

představ. 

Opět jsme pro Vás připravili materiály pro distanční výuku. Na stránkách školy najdete rozvrh 

videokonferencí, na které se přihlašujte s potřebnými pomůckami. Vše je napsané v zadání u 

předmětů níže. Snažte se plnit zadané úkoly včas. Pokud si nebudete vědět rady, oslovte 

příslušné vyučující. Stále sledujte Školu online, email a stránky školy. 

Přeji Vám v novém roce 2021 hodně štěstí, úspěchů ve škole i v dalších aktivitách a zejména 

zdraví.  

Pevně věřím, že se brzy uvidíme ve škole v naší třídě. 

 L. Špejzlová 

 

  



Český jazyk 7. třída: 4. – 8. 1. 

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 

 

Mluvnice:  

projdeme při videokonferencích: 

Neohebné slovní druhy 

Příslovce 

• Doplň druh příslovcí:  

 ___________ : stále, včera, ráno, hned, kdy, odjakživa, posud 

 ___________ : pěkně, tak, hezky, česky, jak, mlčky, takto 

 ___________ : kde, odsud, doma, venku, oklikou, vlevo 

 ___________ : trochu, moc, kolik, úplně, zčásti, víc 

 ___________ : proto, proč 

 

• Vytvoř věty tak, aby bylo zřejmé, že jde o příslovce, nebo spojení předložky a jména: 

 nahoru/na horu, zčásti/z části, potom/po tom, proto/pro to 

 

uč. str. 48/ cv. 5a – příslovečné spřežky 

uč. str. 48/ cv. 6 – n/nn 

 

Předložky 

zapiš si do sešitu mluvnice: 

Předložky 

vlastní = jsou pouze předložkami (v, s, na, bez, pod,…) 

nevlastní = mohou být i jiným slovním druhem (kolem, místo, vedle, …) 

předložka z + 2. pád   (z města) 

     s + 7. pád  (s máslem) 

     kromě + 2. pád (kromě Jirky) 

     mimo + 4. pád (mimo Jirku) 

 

OPČ 1 str. 14 – cv. 1 až 6 (výběr) 

 

Spojky 

zapiš si do sešitu mluvnice: 

Spojky 

souřadicí = spojují souřadné členy v několikanásobném větném členu, souřadné věty hlavní nebo 

věty vedlejší v souřadném poměru (a, i, nebo, avšak, však, neboť, a proto, ale, …) 

podřadicí = připojují větu vedlejší k větě, na níž závisí (aby, jakmile, protože, až, jestliže. když, že, …) 

 

OPČ 1 str. 15 + 16/ cv. 8 – 10 (výběr) 

 



Částice 

viz. OPČ 1 str. 17 (modrý rámeček) 

OPČ 1 str. 17/ cv. 11 

Citoslovce 

OPČ 1 str. 17/ cv. 13, 14 

Pravopis 

uč. str. 52/ cv. 2  

uč. str. 53/ cv. 1   

 

uč. str. 54/ cv. 1 – krasopisně opiš do sešitu mluvnice, nad každé slovo nadepiš číslicí slovní druh  

pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději v pátek 8. 1.   (bude hodnoceno známkou)  

 

Literatura:  

• četba vlastní knihy – vyber si 3. knihu (inspiruj se čítankovou četbou), napiš mi její název a 

autora 

 

• přečti si ukázku Gilgameš (Čítanka str. 65 – 69)  a splň online test nejpozději do pátku 8. 1. 

(odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy) 

https://forms.gle/i7enwKFeqUf9jFJk9   (test bude hodnocen známkou)  

 

Sloh: 

Líčení - kontrolu uděláme další týden 

Vyhledej a podtrhni personifikaci: 

potok vesele poskakuje po kamenech řeka teče údolím   tiše prší 

louže jsou zamrzlé   stromy si oblékly barevný kabát  stmívá se 

vítr pročesává koruny stromů  stromy jsou obalené listím  noc padá na krajinu 

 

Vytvoř vlastní personifikace, doplň vhodná slovesa: 

sníh ___________ krajinu bílou peřinou  meluzína _____________ v komínech 

mráz ___________ na okna ledové květy ledový vítr ____________ nosy na červeno 

mráz ___________ kaluže na ledový klíč vlnky si spolu _____________ 

 

Přečti si text. Napiš, k čemu autor přirovnává bouři a blesky. 

Podtrhni v textu neobvyklá spojení podstatných a přídavných jmen + slovesa, která tě zaujala. 

 

Každý z nás zažil bouřku, její symfonii, její děsivý orchestr a stísněnost, než její hudba začne znít. Než 

ale bouře propukne, nejdříve veliká tíha drtí všechno živé, odebírá od úst vzduch a vůbec probouzí 

v lidech touhu ulehnout do postele. A přece je toto pověstné ticho před bouřkou, drsné a tíživé, jen 

pouhou předehrou, než se ozve ohlušující kanonáda jejího hlasu. A jaký tento koncert je? Více 

ohromující, než jakýkoli pořádaný lidmi. Hrozivý, když ohýbá vrcholky stromů a vzápětí je zapaluje 

zářivými kopími, rychlejšími nežli zvuk, který se hned za nimi dostavuje v ohlušujícím rachotu, 

udávajícím rytmus pro obrovské přívaly průzračné, záři blesku odrážející vody a dující dech samé bouře. 

Vítr poráží vše, co není schopné mu odolat. I taková může být bouře. Horší než koncert deathmetalové 

kapely. 
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Dějepis  

Kultura raného středověku (uč. str. 63 – 67)  

Nejprve si prostuduj uvedené strany v učebnici, poté se pusť do práce 

 

1.  Do oranžových rámečků doplň druh staveb: (bazilika, kostel, rotunda) 

2.  Do modrých rámečků zapiš znaky románské architektury: (portál, sdružená okna, apsida) 

 

 
 

 
vyplněný pracovní list pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději v pátek 8. 1.  – komu se práce  

podaří, bude ohodnocen známkou 

PERGAMEN 

3. 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Anglický jazyk 

Milí sedmáci, 

paní učitelka Fridrichová od ledna odchází na mateřskou dovolenou a já přebírám výuku anglického 

jazyka po ní. Jmenuji se Helena Hanzalová  a již se ze školy známe. Těším se na Vás😊 

Tento týden budeme mít spolu dvě videokonference  a to v úterý v 8.00 a ve středu v 9.00. 

Na videokonference budete potřebovat učebnici, PS, školní sešit a slovníček. 

úterý:  

Budeme opakovat gramatiku To be, Have got v přítomném i minulém čase. 

vyplňte si online test:  

http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/pritomny-cas-prosty-sloveso-to-be-test-cislo-43/ 

https://www.english-test-online.com/cs-CZ/test/BASHAVE4 

Odkazy jsou na stránkách školy, jak jste zvyklí. 

Přeložte a převeďte věty do minulého času, věty si napište do školního sešitu. Zkontrolujeme 

společně při videokonferenci. 

1. I have got a big house. 

2. She has got brown hair. 

3.  Have you got a pen to write? 

4. My sister has got a lot of homework. 

5. She has got a TV in her bedroom. 

6. The living room has got a nice carpet. 

7. Has he got a good radio? 

8. I have got my camera with me. 

9. Ted and his brother have got a bike. 

10. What animals have you got on the farm? 

Zopakujte si slovíčka z lekce 6. Budeme procvičovat. 

Středa: 

PS str. 57/cv. 3- Read and translate. Čti a přelož. S textem budeme pracovat při videokonferenci. 

Podle cvičení 3 napiš do školního sešitu pár vět o sobě (alespoň 6 vět). 

Zopakujte si čas Past simple slovesa to be – učebnice str. 52-53. Budeme společně procvičovat. 

http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/pritomny-cas-prosty-sloveso-to-be-test-cislo-43/
https://www.english-test-online.com/cs-CZ/test/BASHAVE4


Matematika  

Násobení zlomků (vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 4.1. a ve středu 6.1.) 

1. Násobení zlomků přirozeným číslem:  

 

 

2. Násobení zlomku zlomkem:  

 

 



 

Úkoly: Vypracuj do sešitu matematiky, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do 

pátku 8.1.! Bude hodnoceno známkou! 

1) Paní Bažantová koupila 12 kg jahod. Z 
1

2
 množství uvaří džem a 

1

3
 zamrazí. Kolik kg jahod 

zbyde na koláč? 

2) Paní Gujdová zavařovala jahody. Na 1 kg jahod dává 
3

4
 kilogramu cukru. Kolik cukru musí 

připravit na 5
1

2
 kg jahod? 

3) 2,8 . 1
1

4
 = 

4) 3
1

2
 . 0,7 = 
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Fyzika 

Učebnice: Fyzika 1: str. 32 – 34: Měření hmotnosti: Hmotnost a její jednotka – přečíst a 

přepsat poznámky do sešitu fyziky: 

Hmotnost a její jednotka 

- množství látky v tělese poznáme podle jeho hmotnosti 

- hmotnost označujeme písmenem: m 

- základní jednotka: kilogram (kg) 

- hmotnost 1 kg má např.: krabice kostkového cukru, sáček mouky nebo 1 litr vody 

- schéma:  

 

(t = tuna; g = gram; mg = miligram) 

- starší jednotky: 1 dekagram (dkg nebo dag): 1 dkg = 0,1 kg 

                               1 metrický cent (q): 1q = 100 kg 

Úkoly: (vyřešíme společně při videokonferenci ve čtvrtek 7.1.) 

1) Vyjádři v gramech 1kg; 3kg; 6,5kg; 0,9kg; 1,25kg; 0,225kg; 2,029kg. 

2) Vyjádři v kilogramech 1000g; 2000g; 3500g; 120g; 5g; 4,8g. 

3) Vyjádři v kilogramech 1t; 8t; 0,9t; 0,78t. 

4) Vyjádři v gramech 1mg; 5mg; 12mg; 580mg. 

5) V jakých jednotkách nejlépe vyjádříš hmotnost obilného zrna, kostky cukru, jízdního kola, 
tabulky čokolády, pytle brambor, nosorožce, zrnka máku, školní tašky? 

6) Která tělesa okolo nás mají přibližně hmotnost 1 kilogramu? 

7) Přiřaď předměty na obrázku k hmotnostem uvedeným v tabulce: 

 



8) Převeď na uvedené jednotky: 

 

 

9) Převeď na jednotky uvedené v závorce: 

 

10) Doplň správné jednotky: 

 

Úkol: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 8.1.! Bude 

hodnoceno známkou! 

Rozhodni o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé (A), či nikoli (N) a proč: 
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Německý jazyk 

EINHEIT 5 – Mein Hobby 

Videokonference v pátek od 9:00. 

● do školního sešitu si opiš časování slovesa „být“ 

 

 

 

 

 

● Učebnice 

str. 52/ cv. 9 – Časujeme sloveso „být“, pusť si nahrávku, poslouchej a připoj se!                                                 

            (poslech opět najdeš na stránkách školy) 

str. 52/ cv. 10 – Doplň a napiš správně do sešitu. Zkontrolujeme v pátek při videokonferenci. 

● Pracovní sešit 

str. 46/cv. 11 – Napiš věty správně. (Nezapomeň, že podstatná jména píšeme velkým   

     písmenem.)  Zkontrolujeme v pátek při videokonferenci. 

● Uč se postupně slovíčka z 5. okruhu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVESO „SEIN“ = BÝT 

ich bin (já jsem)    wir sind (my jsme) 

du bist (ty jsi)     ihr seid (vy jste) 

er, sie, es ist (on, ona, ono je)  sie, Sie sind (oni jsou, Vy jste) 

 



Přírodopis  

Ptáci – stavba těla 

Pro vypracování použij informace z učebnice str. 34 až 37 

Úlohy 2 a 3 si nalep nebo překresli do sešitu. Svou práci mi pošli. 

1. Do sešitu si namaluj a popiš:  

obrázky z učebnice na str. 34 – popis těla kosa a stavbu obrysového pera 

 

2. Popiš ptačí kostru: 

 
 

3. Popiš jednotlivé části vejce: 

 

 



Zeměpis 

1. doplňte do textu chybějící slova, hledejte v učebnici – str. 64, zápis vlepte (popř. přepište do 
sešitu) a doplněný pošlete na adresu krtousova@zsvacov.cz do 9.1. 
 
Ostrovy Karibského moře 
- patří sem souostroví Velké Antily, Malé Antily a Bahamské ostrovy 
Velké Antily (K………., P…………….., J………………, Hispaniola – státy Haiti a Domonikánská rep.) 
K………….. – cestovní ruch, c…………… t………… (rum), t……. (doutníky) 
Jamajka – cestovní ruch, bauxit, výroba lihovin 
Portoriko – patří USA, řada Portoričanů odchází do USA 
Malé Antily – malé sopečné ostrovy, mnoho závislých území, cestovní ruch,  pěstují se banány a 
cukrová třtina 
 

2. vyluštěte osmisměrku a řešení pošlete na adresu krtousova@zsvacov.cz do 9.1. 

 
 

3. pracujte s učebnicí str. 65 – mapka Jižní Ameriky a s atlasem mapa Jižní Ameriky – politická mapa 
str. 117 a doplňte, řešení pošlete na adresu krtousova@zsvacov.cz do 9.1. 

Největší stát Jižní Ameriky: ………………………………………. 

Jeho severní sousedé: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Andské státy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Státy jihu Jižní Ameriky:……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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