
ČESKÝ	JAZYK	(na	týden	od	23.	března)	

Opakování	základních	a	rozvíjejících	větných	členů	z	učebnice	str.	72-77,	pročíst	tabulky,	projít	
cvičení,	vypracovat	cvičení	k	tomuto	tématu	z	pracovního	sešitu	
Nově:	Příslovečné	určení	-	učebnice	str.	77,	pročíst	tabulku,	vypracovat	výpisky	do	sešitu	Mluvnické	
přehledy,	do	školního	sešitu	napsat	cvičení	7	ze	str.	78	(vyber	si	8	vět,	které	zvládneš).	Dále	do	
školního	sešitu	rozbor	věty	-	Včera	obdivovali	návštěvníci	botanické	zahrady	kvetoucí	azalky	a	
rododendrony	-	urči	všechny	větné	členy,	označ	číslicí	slovní	druhy,	vyber	si	jedno	podstatné	jméno	a	
urči	mluvnické	kategorie,	u	slovesa	urči	slovesné.	

	

FYZIKA	

Podívejte	se	na	díl	seriálu	ČT	RANDE	S	FYZIKOU:		
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150012-tlak-v-
tekutinach-a-archimeduv-zakon/	

Zjistěte	na	internetu	základní	informace	o	Archimedovi	

Zopakujte	si	s	pomocí	sešitu	a	učebnice:	vlastnosti	kapalin,	hydrostatický	tlak,	Archimedův	zákon	a	za	
pomocí	těchto	videí:	

https://www.youtube.com/watch?v=vqfazNeL7Eg&list=PLxqPHeBj75l8CgDG49TgB9xF35QLiTCsJ&ind
ex=3	

https://www.youtube.com/watch?v=nGheDD_ygw4&list=PLxqPHeBj75l8CgDG49TgB9xF35QLiTCsJ&i
ndex=1	

https://www.youtube.com/watch?v=uRa_NIRoA6k	

https://www.youtube.com/watch?v=5Q_9tbg4RkA	

	

ANGLICKÝ	JAZYK	-	dívky	(na	týden	od	23.	března)		

Chtěla	bych	pochválit	všechny,	kdo	mi	úkoly	posíláte,	většinou	jsou	pečlivě	vypracované.	Pár	z	vás	
dívky,	asi	ještě	spíte	-	a	tak	probudit,	a	začít	pracovat.	Úkoly	vám	hodnotím.	 	

Pokračujeme	v	procvičování	minulého	času	průběhového	(Past	continuous),	nově	připojujeme	rozdíl	
mezi	časem	minulým	průběhovým	a	prostým.	Máte	všichni	mít	zapsáno	v	gramatice.	(Pokud	někdo	
nemá	-	teď	je	dobrý	čas	si	to	dopsat	-	poprostě	spolužáka	ať	vám	to	nafotí	a	pošle).		

Navíc	na	procvičení	odkaz	na	help	for	English	(v	Čj)	

https://www.helpforenglish.cz/article/2006123001-minuly-prubehovy-cas-past-continuous	

A	jedno	cvičení	online:	

https://www.helpforenglish.cz/article/2007010301-minuly-prosty-a-prubehovy-cas	

Odkaz	na	Kahoot	-	procvičování	Past	continuous	-	PIN	065095	

https://kahoot.it/challenge/065095?challenge-id=7552f51c-f009-481c-b7b1-
917a8d5a8bf1_1584539736447	



Odkaz	na	Kahoot	-	procvičování	slovní	zásoby	Unit	3AB			PIN	063426,	je	to	můj	první	vytvořený	
kahoot,	budu	se	snažit	zlepšit	a	dodat	i	obrázky	-	příště	

https://kahoot.it/challenge/063426?challenge-id=7552f51c-f009-481c-b7b1-
917a8d5a8bf1_1584610086262	

Kahoot	je	otevřen	do	pátku	27.3.	2020	-	procvičit	můžete	dvakrát/třikrát	-	místo	běžným	nickname	
_hamburger	atd.	Piště	prosím	vaše	skutečné	jméno	-	mohu	si	to	zkontrolovat	jak	pracujete	 	

Učebnice	str.	35	/	4,	5	–	cv.5	-	písemně	do	sešitu	a	ofocené	poslat	

Veškeré	poslechy	k	této	lekci	najdete	na	odkaze:	

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs	

Pracovní	sešit	str.	27	-	ofocené	poslat	

Do	sešitu	věty	na	překlad	-	ofocené	poslat:	

1. Zatímco	jste	si	četli	novou	knihu,	přišel	domů	táta.	
2. Co	dělal	Petr	ve	dvě	hodiny	odpoledne?	Procházel	se	se	psem.	
3. Snídal	jsi,	když	jsem	ti	telefonoval?	Ne,	nesnídal.	
4. Když	nakupovali,	potkali	jejich	nového	souseda.	
5. Používal	jsi	internet	minulou	noc?	Ano,	používal.	
6. Procházela	most,	když	začalo	pršet.		

Good	luck	with	your	homework.	

• Hotové	úkoly	vyfoťte	a	zašlete	na	e-mail:		alena.vavrickova@zs-sporilov.eu				

www.helpforenglish.cz	(testy,	gramatika	-	vysvětlení	a	procvičování	online,	slovní	zásoba	

www.lyricstraining.com	(písničky,	texty)	

www.skolasnadhledem.cz	(online	cvičení	-	cizí	jazyky)	

www.umimeanglicky.cz	(procvičování	-	slovíčka,	gramatika,	pexeso)	

www.learnenglishteens.britishcouncil.org	(grammar	and	vocabulary	–	vocabulary	exercises)	

	

ANGLICKÝ	JAZYK	–	chlapci	(23.-27.3.)	
	
Děkuji	všem,	kteří	zaslali	úkoly.	Ti,	kteří	ještě	úkoly	nezaslali,	prosím,	učiňte	tak	co	nejdříve.	Ať	se	
dětem	nekupí	zbytečně	práce.	
	
Prosím	o	vypracování	těchto	úkolů:	

1. Procvičování	slovíček	3A.	Opět	možnost	v	aplikaci	Quizlet:	
https://quizlet.com/_8790pl?x=1jqt&i=1nrn0b		

2. Do	gramatického	sešitu	si	zapsat	zápis:	Minulý	čas	průběhový	(přiložený	Word	dokument)	
	
Nadpis: PAST CONTINUOUS (= minulý č as prů bě hový) 
Kde ho použ iji?  

• v bě ž ném hovoru 



• př i vyprávě ní př íbě hů , které se staly v minulosti 
Tvorba: 
= tvoř í se stejně  jako všechny prů bě hové č asy (za pomocí slovesa to be - v minulém č ase a -ing koncovky) 
  
WAS/ WERE +  -ING  
  
Co vyjadř uje? 
Minulý č as prů bě hový vyjadř uje, ž e ně kdo byl v urč itém okamž iku v minulosti uprostř ed ně jakého dě je nebo 
situace. Takž e mluví o tom, jak dě lal danou č innost (vě tšinou mluvíme o aktivitách, které nám zabraly ně jaký č as). 
  
Examples (=př íklady)  

I 
He 
She 
It 

  
was 

playing football in the garden 
yesterday. 

We 
You 
They 

  
were 

watching TV at 3 o’clock yesterday. 

  
Zápor: 

I 
He 
She 
It 

  
was not = wasn’t 

playing football in the garden 
yesterday. 

We 
You 
They 

  
were not = weren’t  

watching TV at 3 o’clock yesterday. 

  
Otázky: 

  
Was 

  

I 
He 
She 
It 

playing football in the garden 
yesterday. 

  
Were 

We 
You 
They 

watching TV at 3 o’clock yesterday. 

  
Pro	více	informací:	
https://www.helpforenglish.cz/article/2006123001-minuly-prubehovy-cas-past-continuous	

	
3. Ofocený	zápis	v	gramatickém	sešitě	mi,	prosím,	zašlete	na	adresu:	7a.aj.chlapci@zs-

sporilov.eu	(do	kopie	prosím	zadejte:	monika.stenzlova@zs-sporilov.eu).	
1. V	pracovním	sešitě	str.		24/1,2	a	str.	25/3	vypracovat.	

	(Fotky	z	PS	tentokrát	nezasílejte,	poskytnu	vám	správné	odpovědi	ke	kontrole).	
4. Po	vypracování	všech	předchozích	úkolů	vyplňte	online	test.		

Klikněte	na	odkaz	a	zobrazí	se	vám	kvíz.	Vepište	svoji	emailovou	adresu	(nebo	adresu	svých	
rodičů).		
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvOjW5_YFqRveaty2OhbfaJfbqcz1NJbphwzps
W8El-xDcNA/viewform?usp=sf_link		
	



Have	a	nice	week	and	good	luck	with	your	homework!	Kdybyste	měli	jakékoli	dotazy,	
kontaktuje	mě	na	mé	uvedené	emailové	adrese.	Děkuji	za	spolupráci.	

	

Dějepis	(týden	od	23.3.	-	27.3.)	

Humanismus	-	přečíst	si	v	učebnici	str.	100	–101	

zápis:	

Humanismus	

humanismus	-	myšlenkový	směr	soustředící	se	na	člověka	a	jeho	myšlení,	vychází	také	jako	renesance	
z	antiky	(studium	starých	řeckých	a	latinských	spisů)	

-	učenci:	

Niccolò	Machiavelli	(čti	makijaveli)	-	zaměřil	se	na	politiku,	shrnul	jaké	vlastnosti	by	měl	mít	úspěšný	
politik	

Mikuláš	Koperník	-	dle	pozorování	oblohy	a	matematiky	zjistil,	že	Země	není	středem	vesmíru	

• Kolem	 roku	 1448	 –	 Johannes	 Gutenberg	 -	 vynález	 knihtisku	 —»	 zasloužil	 se	 o	 rozvoj	
vzdělanosti,	rychlejší	a	levnější	šíření	knih	

-	literatura	-	autoři	se	zaměřovali	na	lidskou	každodennost	(popis	radostí	i	trápení	pozemského	světa)	

Miguel	 de	 Cervantes	 (čti	 servantes)	 -	 román	 Důmyslný	 rytíř	 Don	 Quijote	 de	 la	 Mancha	 –	 hrdina	
popletený	šlechtic	-	rytíř	

William	Shakespeare	–	autor	komedií	a	tragédií,	např.	Hamlet,	Romeo	a	Julie	

	

Renesance	a	humanismus	v	českých	zemích	

Přečíst	si	text	v	učebnice	str.	102	–	103	

zápis:	

Renesance	a	humanismus	v	českých	zemích	

• V	našich	zemích	zanechala	renesance	viditelné	stopy	na	podobě	řady	zámků	a	měst,	mnozí	
humanisté	přispěli	k	rozvoji	českého	jazyka	a	literatury	

-středověké	hrady	přestavovány	na	pohodlné	paláce,	zámky	se	zahradami;	zdi	zámků	i	domů	zdobeny	
sgrafity	(výzdoba	stěn	škrábáním	ve	světlé	omítce,	pod	níž	je	vrstva	jiné	barvy)	

			Obr.	Sgrafita	

-šlechta	pro	svůj	okázalý	život	potřebuje	peníze	—»	počátky	podnikání		

• česká	 literatura	 v	 období	 humanismu	 zpočátku	 psána	 latinsky,	 v	 16.st.	 rozvoj	 literatury	 v	
českém	jazyce	



Daniel	Adam	z	Veleslavína	-	jeho	knihy	vzorem	spisovné	češtiny	

Václav	Hájek	z	Libočan	-	Kronika	česká	

	

V	učebnici	si	prohlédni	str.	104-105	

Pro	zábavu	zhlédni	další	díly	na	YouTube	nebo	přes	červené	tlačítko	na	TV	

Dějiny	udatného	českého	národa	díly	52	–	54		

Zeměpis	
Týden	od	23.3.	-	27.3.:	

Austrálie	–	hospodářství,	oblasti	–	přečíst	si	v	učebnici	na	str.	84-85	

zápis:	Australský	svaz:	

• vysoce	 vyspělé	moderní	 státy,	 většina	 pracuje	 ve	 službách,	 pěstování	 pšenice,	 vinné	 révy,	
ovoce,	vývoz	ovčí	vlny	–	farmy,	chov	skotu,	rybolov	pro	domácí	spotřebu	

• velké	nerostné	bohatství	(ropa,	uhlí,	diamanty)	Oblasti	výskytu	si	ukažte	v	atlase.	
• hl.	strojírenství	–	Adelaide,	Melbourne,	Sydney	
• význam	letecké	dopravy,	transkontinentální	železnice	spojuje	S	a	J,	silniční	autovlaky	-	Road	

trains,	dopravní	značky	upozorňující	na	zvířata,	jízda	vlevo	
• federace	-	6	spolkových	států	(najděte	a	vypište	je	podle	atlasu…)	a	několika	teritorií	a	závislých	

území	

Asie	–	poloha,	vymezení	hranic	–	přečíst	si	v	učebnici	

zápis:	

• největší	světadíl	(třetina	zemské	souše),	hl.	na	severní	a	východní	polokouli	
• název	ze	slova	Asu	znamená	země	východu	
• Doplňte	podle	učebnice	a	atlasu:	od	Afriky	je	oddělena	…	průplavem	a	…	mořem,	od	Ameriky	

je	oddělena	…	průlivem	a	…	oceánem.	S	Evropou	tvoří	největší	kontinent	=	Eurasii.	Hranici	tvoří	
…….	

• V	 atlase	 najděte	 hraniční	 body	 pevniny:	 Čeljuškinův	 mys	 (S),	 mys	 Baba	 (Z),	 mys	 Buru	 (J),	
Děžněvův	mys	(V)	

• V	atlasech	 vyhledejte:	 Kypr,	 Cejlon,	 Jáva,	 Sumatra,	Maledivy,	 Kurily,	Honšú.	Co	mají	 pojmy	
společného?	S	jejich	lokalizací	pomocí	svět.	stran	je	vypište	do	sešitu.	

• V	atlasech	vyhledejte	Malá	Asie,	Přední	Indie,	Zadní	Indie,	Čukotka,	Kamčatka.	Co	mají	pojmy	
společného?	S	jejich	lokalizací	pomocí	svět.	stran	je	vypište	do	sešitu.	

	

Německý	jazyk		
Týden	od	23.3.	-	27.3.	

1)	Směry:	vpravo,	vlevo,	uprostřed	

Učebnice	27/5	-	přečtěte	si	nahlas	

Pracovní	sešit	-	19/5	tentokrát	podle	vlastní	fotky	

2)	Učebnice	28/7	vynechaná	slova	napište	do	školního	sešitu	



3)	Kolik	je	….?		

Učebnice	28/8	přečtěte	si	nahlas		

4)	Vazba	“von”	

Pracovní	sešit	str.	22	přečtěte	si	dva	příklady	použití	

Učebnice	30/14a	přečtěte	si	nahlas	

Učebnice	30/14/b	odpověď	napište	do	školního	sešitu	

Pracovní	sešit	21/14	

5)	Pracovní	sešit	21/15,16	

	

Dobrovolné,	nepovinné	-	pro	ty,	kteří	si	chtějí	opakovat	a	dělat	něco	navíc	

Nicos	Weg	-	úkoly	s	poslechem	na	internetu	nebo	si	lze	stáhnout	aplikaci	do	mobilu	

Pro	nás	jsou	lekce:	welcome	1,2	

https://learngerman.dw.com/en/beginners/c-36519789	

Aplikace	–	DW	Learn	German/od	Deutsche	Welle/úroveň	A1	

		

VKO	(22.	-	27.3.)	

Zdravím	všechny	naše	žáky	alespoň	z	domova.	Zatím	nebudu	zadávat	žádnou	novou	látku.	Ale	
můžete	opakovat,	co	jsme	se	společně	už	naučili	v	tomto	roce	i	vletech	minulých.	Vydavatelství	Fraus	
dalo	k	dispozici	zdarma	různé	testy.	Projdi	si,	vyzkoušej	vše	probrané.	Nemusí	odpovídat	ročníkově,	
máme	trochu	jiné	osnovy,	než	jsou	v	učebnici.		

Postupuj	takto:	www.skolasnadhledem.cz		-	občanská	výchova	2.	stupeň	-	zvol	test	a	vypracuj.	

BUDE	SE	TI	HODIT	K	OPAKOVÁNÍ	

	

RJSKÝ	JAZYK	

zadání	úkolů		na	:	22_03	–	27_03_2020	

	

•	učebnice	str.	47	/	5.2	….....	doplnit	chybějící	slova	

•	učebnice	str.	48	/	5.6	….....	Anketa,	písemně	odpověz	v	ruštině	do	školního	sešitu	

•	pracovní	sešit	str.	30	/	17	…..	doplňte	

	

vypracované	úkoly	zašlete	na	e-mail	:	eva.patkova@zs-sporilov.eu	

	



MATEMATIKA		

Geometrie	23.	3.	-	3.	4.	

Lichoběžníky		

Přečíst	učebnici,	všechna	cvičení	vypracovávat	do	svého	pracovního	sešitu.	

učebnice	str.	60	–	64		

pracovní	sešit	str.	42	-	46		

Kromě	našich	materiálů	doporučuji	následující:	

Konstrukce	lichoběžníku:	https://www.youtube.com/watch?v=XmOQnA8HILo	
https://www.youtube.com/watch?v=MQDZCgJpEHk	
https://www.youtube.com/watch?v=2cv9gx8jqLY	
https://www.youtube.com/watch?v=qMtGj3f8860&list=PLg3yG8f3fgL9NHc-
1r1GWhYR5oM8j7_8v&index=17	
https://www.youtube.com/watch?v=UthVfpqFwDE&list=PLg3yG8f3fgL9NHc-
1r1GWhYR5oM8j7_8v&index=18		

Vše	o	lichoběžníku	(vlastnosti,	obvod	a	obsah)	naleznete	v	této	prezentaci.	Je	třeba	si	ji	
stáhnout:	https://dum.rvp.cz/materialy/obsah-lichobezniku.html		

K	procvičování	použijte	tyto	online	testy:	
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php		

zadáte:	2.	stupeň	–	matematika	–	pro	7.	ročník	–	geometrie	–	tam	jsou	tři	testy:		

Čtyřúhelníky	–	lichoběžník	–	druhy		

Čtyřúhelníky	–	lichoběžník	–	obvod		

Čtyřúhelníky	–	lichoběžník	–	obsah	

Aritmetika	23.	3.	-	27.	3.	

Vypracuj	do	svého	pracovního	sešitu.	

Pracovní	sešit	aritmetika	s.	34	cv.	1,2,3,4	

s.	38	–	39,	cv.	1,	2,	3,	4,	5	

	

Hudební	výchova	-	do	27.3.	
Přečti	si	informace	o	J.	S.	Bachovi	(zatím	pouze	život)	a	do	sešitu	vytvoř	zápis	s	minimálně	8	
informacemi	o	jeho	životě.	

https://zivotopis.osobnosti.cz/johann-sebastian-bach.php	

	



	

	

Přírodopis	23.	–	27.	březen	

Téma:	Stavba	semenných	rostlin	

• uč.	str	73.	–	75.	přečíst	+	zápis	(opsat	nebo	ofotit,	nalepit	do	sešitu	a	doplnit	dle	
zadání),	poté	vše	vyfotit	a	poslat	do	27.	března	na	mou	mailovou	adresu:	
miluse.uhlirova@zs-sporilov.eu	

	
Stavba	semenných	rostlin	

1)	podzemní	části	–	kořen,	část	stonku	

- upevňují	R	v	půdě	
- čerpání	vody	+	živin	

2)	nadzemní	části	–	stonek,	list,	květ,	plod	

- fotosyntéza,	rozmnožování	

Kořen	

- růst	to	středu	Země	
- tvoří	kořen.	soustavy	–	nákres	obr.	2/str.	73	+	názvy	
- tvary	kořenů	–	nákres	obr.	6/str.	74	+	popis	

Stonek		

-	nese	orgány	(listy,	květy,	plody)	

							-		rozvod	živin	a	zásobních	látek	

		-		růst	R	do	výšky	

							-	typy	stonků:	

																	a)	tvrdý	dřevnatý	(=	dřeviny)	–	dle	výšky	a	větvení	–	stromy	a	keře	

																	b)	dužnatý	(=	byliny)					-	lodyha	(olistěná)	

																																																											-	stvol	(bez	listů)	

																																																											-	stéblo	(duté	s	kolénky)	

																																																											-	oddenek	(=	podzemní	stonek)	

																																															+	jednoduchý	nákres	obr.	8/str	75		

		



+	Vypracovat	referát	na	jakéhokoliv	zástupce	ze	skupiny	mechů,	
lišejníků	nebo	kapradin			

• (psané	ručně	–	vyfotit,	Word,	PowerPoint	–	vyberte,	co	je	pro	vás	lepší)	a	poslat	do		
3.	dubna	na	mou	adresu:	miluse.uhlirova@zs-sporilov.eu		(v	předmětu	mailu	napište:			
Př	-	příjmení,	třída)		

• nechci	zkopírovanou	wikipedii	apod.,	referát	bude	v	bodech	-	stručný,	ale	jasný	a	
výstižný	

• musí	obsahovat	následující	body	(podtržené	body	postupně	opište	a	vypracujte,	ať	se	
v	tom	vyznám):	

Jméno,	Třída	

Název	+	zařazení	do	skupiny	(př.:	Bělomech	sivý	-	Mechorosty)	

Popis		

Vývoj	a	rozmnožování		

Rozšíření	(jak	ČR,	tak	svět)	

nějaké	dvě	ne	moc	známé	Zajímavosti	

Význam	

Závěr	

	

Informatika	do 27. 3. 	

Soutěž	–	nejlepší	z	rodiny	

1.       Otevři	PowerPoint.		

2.       Vlož	2	snímky	(1.	snímek	–	úvodní,	2.	snímek	–	nadpis	a	obsah).		

3.       První	snímek	–	napiš	nadpis	Soutěž,	podnadpis	Nejlepší	z	rodiny.	

4.       Druhý	snímek	–	spočítej	vybraným	členům	rodiny	(ty	+	2-3	lidi),	kolik	udělají	za	minutu	–	dřepů,	
kliků,	leh-sedů	a	napiš	počet	do	grafu.		

5.       Vlož	skupinový	sloupcový	graf.		

6.       Napiš	místo	kategorie	–	členové	rodiny,	místo	řady-cvičení,	které	máte	zadané.	

7.       Ve	stylech	grafů	vyber	Styl	4	a	přejmenuj	název	grafu	

Ulož	tvoji	práci	a	pošli	mi	ji	do	27.	3.	na	email:	marcel.saroch@zs-sporilov.eu		

Do	předmětu	v	emailu	napiš:	Soutěž	+	tvoje	příjmení	a	třídu	

	


