
Milí sedmáci, 

v týdnu od 9. do 13. 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) 

St AJ (9:00) ČJ (11:00) 

Čt ČJ + D (9:00) 

Pá NJ (9:00) M (11:00) AJ (12:00)  

 

Stále platí, navštěvujte pravidelně Školu online, případně otevírejte emaily, do kterých Vám podáváme 

zpětnou vazbu k Vašim pracím. 

Pokud máte k dispozici kameru, používejte ji během videokonferencí. Kteří tak činí, patří velká 

pochvala. 

Jestliže se neúčastníte videokonference, sdělte mi to. Rodiče prosím o omluvení z těchto hodin 

s uvedením důvodu absence. 

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat. 

Přeji Vám hodně sil a pevné zdraví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Český jazyk 7. třída: 9. – 13. 11. 

Videokonference z ČJ proběhnou ve středu od 11:00 a ve čtvrtek od 9:00  
připravte si na ni: učebnici ČJ, sešit mluvnice, psací potřeby  

      (ve čtvrtek navíc sešit z dějepisu) 

Mluvnice:  

• zopakuj si učivo o zájmenech – splň online test nejpozději do pátku 13. 11. – test bude 

hodnocen známkou 

https://forms.gle/RR99SkLnJN2LWnvt5 

Číslovky 

zopakuj si druhy číslovek a otázky, kterými se na ně ptáme 

uč. str. 34 / cv. 3 (ústně) 

! uč. str. 34 + 35 / cv. 4 (písemně do sešitu mluvnice) – cvičení zapiš před středeční videokonferencí ! 

 

do pátku 13. 11. pošli na email spejzlova@zsvacov.cz vypracované cv. 5/str. 35 a  cv. 7/ str. 36 

bude hodnoceno známkou 

 

Slovesa 

zopakuj si mluvnické kategorie sloves 

 

uč. str. 37 / cv. 2, 3, 4 

      str. 38 / cv. 5    projdeme při videokonferencích 

      str. 39 / cv. 1 

      str. 40 / cv. 1     

    

Literatura:  

• četba vlastní knihy (kdo neposlal název knihy, učiní během tohoto týdne!!!) 

• do sešitu literatury zapiš: (nebo vytiskni a vlep) 

Literární druhy a žánry 

1. epika = je založena na ději, vyprávění příběhu 

 žánry: příběh, bajka, báje, pověst, pohádka, legenda, povídka, novela, epos, román 

2. lyrika = zaměřuje se na city, nálady, dojmy 

 žánry: píseň, elegie, óda, epitaf, epigram, pásmo 

lyricko-epické žánry: balada, romance, básnická povídka 

3. drama = literární dílo určené k předvádění na scéně = divadelní hra, základem je dramatický střet, 

konflikt postav, děj se uskutečňuje zejména dialogem, (případně monologem) 

 žánry: tragédie, komedie, činohra 

 

 

https://forms.gle/RR99SkLnJN2LWnvt5
mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Sloh: 

Popis (pracovní list) - vyplň a vlep do slohového sešitu, nebo přepiš  -  odešli na email 

spejzlova@zsvacov.cz nejpozději v neděli 15. 11. (zkontrolujeme v dalším týdnu) 

 

1. Zakroužkuj informace, které jsou u popisu pravdivé: 

a) Obsahuje sled informací.    e) Předmětem popisu může být pouze věc. 
b) Vyjadřujeme v něm své nálady, názory.  f) Obsahuje zápletku a rozuzlení. 

c) Může být doplněn o nákres.    g) Měl by být přehledný. 

d) Využívá přímé řeči.                      h) Patří do administrativního stylu. 

 

2. Rozděl správně popisy statické (označ S) a dynamické (označ D): 

recept na bábovku, popis obrázku, popis fotbalového utkání, popis plyšové hračky, popis učebnice, 

popis naší třídy, návod na přípravu dezertu, návod na vyrobení herbáře, popis hry Člověče, nezlob se 

 

3. Vyber z nabídky a přiřaď, co patří do úvodu, stati, závěru: 

Nabídka: vnější vzhled, velikost, jednotlivé části, zvláštnosti, tvar, barva, využití, celkové seznámení 

Úvod:        

Stať: 

Závěr:  

 

4. Uhádni popisované předměty:  

a) Je to starý hudební lidový nástroj. Jeho funkce je založena na pumpování vzduchu pomocí 

koženého měchu, který má hudebník umístěn v levém podpaží. Vzduch proudí přes strojek do píšťaly 

s otvory.    ______________________________ 

b) Tato svislá stavba slouží k odvodu spálených látek z kamen, pece, kotle nebo krbu. _____________ 

c) Jedná se o malé kancelářské zařízení, kterým spojujeme různé tiskoviny a papíry. Skládá se z pevné 

a pohyblivé části, ve které je umístěn zásobník drátků ve tvaru písmene U. ______________________ 

 

5. Vymysli vlastní hádanku: 
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Dějepis  
Opět ve čtvrtek si připrav na videokonferenci sešit z dějepisu 

Arabové (uč. str. 41 – 42) 

- vládcové = __________________ 

- válečná tažení označovali - ________________________ - chtěli rozšířit ______________ 

- přínos Arabů: 

• __________________________________________________________ 

• __________________________________________________________ 

• __________________________________________________________ 

 

Turci a křížové výpravy (uč. str. 42 - 44) 

- turecký panovník = ___________________ 

- dobyli Palestinu (Judeu) – v této oblasti vzniklo ______________________ 

- křesťané tuto oblast nazývali ____________________________________ 

- posvátná místa v Palestině: B_____________ = ________________________________________ 

             N_____________= ________________________________________ 

             J_____________  =________________________________________ 

- byzantský císař požádal o pomoc ___________________, aby _________________ posvátná místa 

od _______________ 

- 1. křížová výprava: v roce _______________ 

- symbolem křesťanství = _______________ , proto se účastníci nazývali _______________ 

- 2. křížová výprava: na ni se vydal i český kníže ___________________ 

- 3. křížová výprava: účastnil se jí _______________________ (císař Svaté říše římské), francouzský i 

anglický král 

- důsledky křížových výprav:  

• _____________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________ 

podle mapy v učebnici na str. 41  

 

práci z tohoto týdne vyfoť a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději v pátek 13. 11.    

           

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Matematika 

Procenta: (vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 9.11. a v pátek 13.11.) 

Úkoly: Používej kalkulačku! 3 typy úloh na procenta – příklady na procvičení:  

1. Výpočet procentové části: 

 

2. Výpočet počtu procent: 

 

3. Výpočet základu: 

 

Učebnice: Matematika C: (Cvičení vypracuj do sešitu matematiky!) 

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

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

pátku 13.11.! 

1. Petr dostal na výlet kapesné 450 Kč. Za suvenýry utratil 60% z této částky. Kolik Kč Petrovi ještě 

zbylo? 

2. Strana DUB získala ve volbách do kongresu 12% hlasů a obsadila tak 24 křesel. Kolik křesel má 

kongres? 

3. V kině promítají během týdne 24 filmů, z čehož je 6 dětských. Kolik procent filmů není pro děti? 

mailto:krbkova@zsvacov.cz


Fyzika 

Vypracuj online test: Převody jednotek délky: https://forms.gle/cfba4tXdwqH3zJ7W9 

Test bude hodnocen známkou, vypracuj ho do pátku 13.11.! 

Učebnice: Fyzika 1: str. 21 – 22: Měření obsahu: Obsah a jeho jednotka – přečíst a přepsat 

poznámky do sešitu fyziky: 

Obsah a jeho jednotka 

- obsah označujeme: S 

- základní jednotka: čtverečný metr (m2) 

- schéma převodů:                                                       

 

1 ha (hektar) = 10 000 m2; 1 a (ar) = 100 m2 

Úkol: Pracovní list vypracuj a nalep do sešitu fyziky! (kontrola: videokonference příští týden!) 

Převeď na uvedené jednotky: 

 

https://forms.gle/cfba4tXdwqH3zJ7W9


Přírodopis 

Obojživelníci 

Vypracuj následující úlohy: (nápovědu hledej v učebnici str. 22 až 25) 

➢ pošli mi tajenku křížovky a informace z posledního (3.) cvičení 

1) Seřaď jednotlivé vývojové fáze žáby 

 

2) Pojmenuj živočichy 

 

3) Vylušti tajenku, zjisti něco o tomto živočichovi  

 

 



Německý jazyk 

  EINHEIT 4 – Schule, Schule 

Videokonference v pátek 13. 11. 2020 od 9:00! 

● do školního sešitu – Přelož tyto věty (používej zápor KEIN, KEINE, KEIN)  

Připomínám v německé větě může být jen jeden zápor. (Nepoužívej NICHT!!) 

1. To není (žádný) zvýrazňovač, to je propiska.        2. To není (žádná) hra, to je kalendář. 

3. To není (žádný) obraz, to je okno.   4. To není (žádný) sešit, to je kniha. 

5. To není (žádná) tabule, to je stůl.   6. To není (žádný) žák, to je učitel. 

zkontrolujeme při páteční videokonferenci 

● do školního sešitu – Utvoř správné dvojice! Přepiš nebo vytiskni a nalep do sešitu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Učebnice –  str. 47/ cv. 14 – Poslouchej a napiš co slyšíš! (poslech na stránkách školy) 

  str. 47/ cv. 15 – Které slovo nepatří do řady? Napiš do sešitu.  

Vypracovaná cvičení zkontroluji při páteční videokonferenci. 

 

● opakuj slovíčka 4. okruhu  

https://wordwall.net/play/5775/396/389  Zadej své jméno (mám tak zpětnou vazbu, že jsi 

slovíčka procvičil/a) a hledej správné dvojice. 

 

 

 

 

Das Heft zu!   Přestaň!                                                                                                         
Setz dich!   Nemluv!                                                                                                    
Komm her!   Zavřít sešit!                                                                                                    
Hör zu!    Dávej pozor!                                                                                                   
Pass auf!   Opakuj!                                                                                                             
Sprich nach!   Přidej se!                                                                                                              
Lass das!   Čti!                                                                                                                  
Schreib!   Posaď se!                                                                                                             
Lies!    Piš!                                                                                                                
Mach mit!   Pojď sem!                                                                                                        
Hör auf!   Poslouchej!                                                                                              
Sprich nicht!   Nech toho 

 

zkontrolujeme při páteční videokonferenci 

 

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


Anglický jazyk 

Milí sedmáci, 

tento týden nás čekají opět dvě videokonference (ve středu a v pátek). Opět pozorně čtěte, co si na 

kdy připravit. 

Na středeční videokonferenci vypracujte: 

Učebnice str.55/cv.5 – poslech (na stránkách školy) – do školního sešitu pište správné odpovědi 

                 str.55/cv.6 – pusťte si znovu poslech ze cv.5 – do školního sešitu doplňte věty tak, jako 

                                        byste byli Artur 

                   →tato dvě cvičení zkontrolujeme ve středu při videokonferenci 

Na páteční videokonferenci vypracujte: 

Pracovní sešit str.49/cv.5,6 

Pracovní sešit str.50/cv.1,2,3  

→zkontrolujeme v pátek při videokonferenci 

 

 

Vypracujte ONLINE TEST na opakování minulého času slovesa TO BE 

https://forms.gle/eniHcEuiQvNatkTn7 

Tento test bude známkován – vypracujte do pátku 13.11. 

 

Opakujte slovíčka Unit 5 

 

IKT 

Nová lekce z IKT byla otevřena v moodle. Odkaz do Moodle je na www stránkách školy v 

zadání distanční výuky vaší třídy. 

 

Zeměpis 

Tento týden se začneme učit nový světadíl Ameriku. Vaším úkolem bude vytisknout, doplnit a nalepit 

do sešitu pracovní list, popř. přepsat jeho psanou část do sešitu. Pracujte s atlasem str. 12-13 – mapa 

světa, popř. str. 112-113 – fyzická mapa Severní a Jižní Amerika (podrobnější) a str. 110 – chybějící 

čísla. 

Vyplněný pracovní list vyfoť a pošli na krtousova@zsvacov.cz do 14.11.. Já Ti pošlu řešení, sám/sama 

si opravíš, můžeš si i oznámkovat☺, a opravené vyfotíš a pošleš zpět na krtousova@zsvacov.cz.  

Tím, že si úkol sám/sama zkontroluješ, lépe si místopis pamatuješ☺! 
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