
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 7. TŘÍDA (1. – 5. 3.) 

Český jazyk 

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 

v úterý:  K. Bednář: Johanes doktor Faust (literární sešit)     

  Charakteristika (pracovní list – slohový sešit) 

ve čtvrtek:  sešit z dějepisu (kontrola práce – Papežské schizma) 

 

Mluvnice:  

 

v rámci procvičování učiva (shoda přísudku s podmětem) splň online test – nejpozději                        

do pátku 5. 3. – test bude hodnocen 

odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy 

https://forms.gle/VJ6zBnppe4h3EFm96 

 

při videokonferenci společně projdeme:  

uč. str. 99 / cv. 1 (shoda přísudku s podmětem) 
OPČ 1 str. 32 / cv. 1, 2 
uč.  str. 100 / cv. 1    (předmět) 
 str. 101, 102 / cv 4a 
  

uč. str. 102 / cv. 4 b– ze cvičení vypiš všechny předměty a urči ve kterém jsou pádě  
např. všemu – Pt 3. 
práci vyfoť a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději do pátku 5. 3.  - (bude hodnocena)  
 

před čtvrteční videokonferencí si zapiš do sešitu mluvnice: 

 

Vedlejší věta předmětná 

- vyjadřuje předmět řídící věty 
- závisí na slovese (přídavném jméně) věty řídící 
- bývá uvozena: spojkami (aby, že, …), vztažnými zájmeny (kdo, co, …), příslovci (kde, kdy, jak, …) 
- ptáme se: VŠEMI PÁDOVÝMI OTÁZKAMI (KROMĚ 1. A 5. PÁDU) + VĚTOU ŘÍDÍCÍ 
        (nebo Bez jaké věci? K jaké věci? Jakou věc? O jaké věci? S jakou věcí?) 
 
Věděl, že dnes už nepřijdu. (Co věděl? Jakou věc věděl?) 
1 VH, že 2VV předmětná. 
 
Petr zkoumal, co bylo příčinou neúspěchu. (Co Petr zkoumal? Jakou věc Petr zkoumal?) 
1 VH, co 2VV předmětná. 
 
Pro pláč nebyla ani schopna, aby mu poděkovala. (Čeho nebyla pro pláč schopna? Jaké věci nebyla 
pro pláč schopna?) 
1 VH, aby 2VV předmětná. 
při videokonferenci společně projdeme:  

uč.  str. 103 / cv. 1, 2, 3 (vedlejší věta předmětná) 
OPČ 2 str. 5 / cv. 1, 2 
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mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Literatura:  

četba vlastní knihy (někteří z Vás stále neposlali její název a autora, napravte to) 

v úterý společně projdeme ukázku K. Bednáře: Johanes doktor Faust  

(připrav si literární sešit, kam sis psal/a odpovědi) 

 

přečti si ukázku Eduarda Petišky (Čítanka str. 112 a 113) 

do literárního sešitu odpověz na otázky: 

1. Kdo byl rabín Löw? 

2. Proč lidé dodnes na rabínův náhrobek pokládají kamínky? 

3. Jak rabín Löw rozsoudil spor mezi vetešníkem a uzenářem? 

4. K jaké slavné osobnosti je rabín Löw přirovnáván? 

5. Jakým slovem bys nahradil/a slovo vetešník? 

6. Za jakého významného císaře rabín Löw žil? 

Literární úkol pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději do pátku 5. 3.  

(bude hodnocen) 

Sloh: 

v úterý kontrola práce z minulého týdne (Charakteristika – pracovní list) 

Životopis (= stručně, výstižně a pravdivě shrnuje základní údaje o určité osobě) 

obsahuje: jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa bydliště  
     údaje o rodině (jména a věk rodičů, sourozenců, jejich povolání 
     dosažené vzdělání, přehled předchozích zaměstnání 
     jazykové znalosti 
     zájmy, schopnosti a záliby 
     zájem o další studium 
     zdravotní stav 
     datum a vlastnoruční popis 
 
Jmenuji se Roman Burda a narodil jsem se 24. srpna 2002 v Teplicích. Nyní žiji s rodiči a sourozenci 

v rodinném domě v Jiráskově ulici číslo 214 v Horšovském Týně. Můj otec se jmenuje Milan Burda, je 

mu 46 let a pracuje jako truhlář. Matka Alena Burdová je zaměstnána jako bankovní úřednice a je jí 43 

let. Moje starší sestra se jmenuje Jana, je jí 17 let a již druhým rokem studuje Obchodní akademii 

v Plzni. Mám ještě dva mladší sourozence, bratra Davida a sestru Julii. Jsou to dvojčata, je jim 5 let a 

navštěvují mateřskou školu. Jsem žákem sedmého ročníku Základní školy v Horšovském Týně. Ve škole 

mě nejvíc baví zeměpis a tělesná výchova, protože je vyučuje můj nejoblíbenější pan učitel pan Dubný, 

který je legrační. Ve volném čase rád sportuji, hraji florbal a jezdím závodně motokros. Po ukončení 

základní školy bych se rád vyučil automechanikem. Můj zdravotní stav je dobrý, jsem zdráv, ale někdy 

mám rýmu a teplotu. 

V Horšovském Týně 13. února 2016    Roman Burda 

1. Rozčleň text do odstavců: [  ] 

2. Které údaje žák Roman vynechal?  

3. Které údaje jsou v životopise nadbytečné a nevhodné? 

(Úkol 2 a 3 vypracuj do slohového sešitu.) 

Splň slohový úkol, ale nemusíš ho posílat. Kontrolu uděláme společně další týden. 
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Dějepis  
ve čtvrtek (kontrola práce z minulého týdne – Papežské schizma) 

Východní a střední Evropa (uč. str. 84 - 85)  

1. Doplň text: 

Ve 13. století zaútočili na území Kyjevské Rusi Mongolové, kterým se také říkalo ______________ , 

v jejich čele stál ___________________ . V ruských stepích založili obrovskou říši ______________ 

________________ . Mongolové dokonce podnikli výpad až do střední Evropy a v roce 1241 

zpustošili M____________. Teprve koncem 15. století začala moc Zlaté hordy slábnout a do popředí 

se dostala moskevská knížata z rodu ______________________ . Kníže __________________ se 

prohlásil v roce 1472 ______________ .  

2. Odpověz na otázky: 

a/ Co znamená pojem christianizace? 

 

b/ K jakým mořím (viz. mapa str. 85) dosahoval Polsko-litevský stát? 

 

c/ Jak se k vládnutí dostali Jagellonci? 

 

 

Jižní Evropa (uč. str. 86 – 88) 

 

3. Seřaď historické události, které vedly ke sjednocení Španělska: (označ pořadí čísly = 1 až 6) 

 

Vizigóti     Arabové   dobytí Granady 

 

Kastilsko – Aragonská unie  konec reconquisty  malá křesťanská království

  

4. Vysvětli: 

 

Co je označováno pojmem reconquista: 

 

5. Kam se při svých výbojích Turci dostali? 

 

 

 

6. Kdo bojoval v bitvě u Moháče, kdy se to odehrálo, kdo zde padl? 

 

 

 

pracovní list vyfoť a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději do pátku 5. 3. - bude hodnocen 
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Matematika 

Násobení a dělení celých čísel 

pravidla: + . + = +              + . - = -             - . + = -             - . - = + 

                 + : + = +              + : - = -             - : + = -             - : - = + 

Úkoly: (vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 1.3. a ve středu 3.3.) 

Násobení celých čísel: 

 

 



 

Dělení celých čísel: 

 

4) Vypočítej: 

 

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 5.3.! Bude hodnoceno 

známkou!  

Úkol: Vypočítej!  

 



Fyzika  

Učebnice: Fyzika 1: str. 55-60: Měření času – přečíst a přepsat nebo vlepit poznámky do 

sešitu fyziky: 

Měření času 

- označení času: t 
- základní jednotka času: sekunda (s) 
- v praxi používáme další jednotky: hodina (h), minuta (min), den, rok 
- schéma:  

 

- čas měříme stopkami nebo hodinami, jiný druh hodin: např. sluneční hodiny  

Úkoly: (vyřešíme společně při videokonferenci ve čtvrtek 4.3.) 

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 5.3.! Bude hodnoceno 

známkou!  

učebnice: Fyzika 1: str. 56/ cv. 1, 2 (obrázek s kalkulačkou) 

1. Převeď jednotky času: 

 

2. Jízda lanovkou z Pece pod Sněžkou na vrchol Sněžky trvá 0,5 h. V kolik hodin budeš na 

Sněžce, jestliže z Pece vyjedeš v 10 h 48 min? 

3. Petr odešel ze školy ve 12 h 55 min. Normálně trvá cesta ze školy Petrovi čtvrt hodiny, ale 

tentokrát se ještě 25 min zdržel s kamarádem. Kdy přišel domů? 
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4. Jana našla v jízdním řádu, že rychlík vyjíždí z Plzně v 6 h 34 min. Příjezd do Prahy je v 8 h 9 

min. Jak dlouho trvala cesta rychlíkem? 

5. Závod v běhu začal v 10 h 12 min 20 s. Skončil v 10 h 13 min 15 s. Kolik sekund trval 

závod? 

6. Tři děvčata si dala sraz před kinem v 17 h. Blanka přišla o 2 min dříve, Lucka 9 min po ní a 

Radka ještě o dalších 7 min později. V kolik hodin každá z nich přišla? 

 Blanka: ……………………………………………………………………………………………………. 

 Lucka: …………………………………………………………………………………………………….. 

 Radka: ……………………………………………………………………………………………………. 

7. K počtu dní přiřaď měsíce: 

 30 dní: ……………………………………………………………………………………………………. 

 31 dní: ……………………………………………………………………………………………………. 

 jiný počet dní: ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Německý jazyk 

EINHEIT 6 – Ich habe einen Computer 

Videokonference v pátek od 9:00. Všechna cvičení zvládni do páteční videokonference! 

EINHEIT 6 

● Učebnice  

str. 61/ cv. 4 – Co má Olivia, Peter a Karin v tašce? Napiš do sešitu!  

Piš věty se členem určitým – př. Olivia hat das Heft, den Füller, ….. 

str. 62/ cv. 6 – Co fotografuje Dirk? Tvoř ústně věty. (používej člen neurčitý, pozor na 4. pád v rodě 

mužském) 

př. Dirk fotografiert ein Haus.  

 

● Pracovní sešit – stále procvičuješ 4. pád 

str. 53/ cv. 5 – Dodělej cvičení. (bekommen = dostat koho, co        4. p.) 

str. 53/ cv. 6 – Dodělej cvičení. (fotografieren= fotografovat koho, co         4. p.) 

 

● Procvičuj online: 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg02_06.htm (vyber správný tvar slovesa haben, po 

vyplnění klikni na KONTROLLE) 

https://www.umimenemecky.cz/gramatika-praesenz-haben-sein-1-uroven/30 (procvičuješ sloveso 

„haben“ a „sein“=být) 

 

● Do pátku vyplň online kvíz (bude hodnocen) – Časujeme SLOVESO HABEN  

https://forms.gle/jLMyyBCuFM9U4z3J6 

 

 

 

 

 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg02_06.htm
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Anglický jazyk 

Sedmáci,  

tento týden začneme lekci 7. Konference budou probíhat v obvyklých časech. 

Úkoly na tento týden: 

→ Přepiš si slovíčka lekce 7 (učebnice str. 93 -94). 

→ Vyplň Kvíz na stránkách Vaší školy - bude hodnocen!!! 

→ Do sešitu gramatiky si vylep, nebo přepiš novou látku: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Past Simple - Minulý čas prostý -kladný tvar - pravidelná slovesa 

Minulý čas prostý používáme pro vyjádření činností a dějů, které se staly v určitém čase 

v minulosti a jsou nyní ukončené.  

Minulý čas se proto pojí s výrazy jako YESTERDAY, AGO, předložkou ON (+ DAY),  

IN (+MĚSÍC/ROK) a  s předložkou AT (+ČAS). 

I visited Italy in June.                                                         It arrived four days ago. 

He watched TV on Saturday.                                            They visited us yesterday. 

Pro vytvoření minulého času prostého přidáme k základnímu tvaru slovesa – ed. 

Pravopisná pravidla: 

1. U sloves končících na - e přidáváme - d.   

close → closed       arrive → arrived 

2. U sloves, která končí na krátkou samohlásku a jednu souhlásku, zdvojíme koncovou 

souhlásku a přidáme – ed.      

stop → stopped          travel → travelled 

3. U sloves, které končí na -y, odstraníme -y a přidíme -ied. 

study→ studied         carry →carried 

4. Všimni si pravidla pro výslovnost: 

Když sloveso končí na  -d nebo -t, koncovka  -ed se vyslovuje jako /id/:  

need →needed  /nýdid/      want → wanted /wontid/   

 

 



Přírodopis 

Savci – chudozubí, hmyzožravci 

SKEN UČEBNICE, KDE NAJDEŠ VŠECHNY POTŘEBNÉ INFORMACE: 

 

 



 

 

 

PRACOVNÍ LIST 

Pošli mi svou práci. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis 

Dnes se budeme věnovat hospodářství Austrálie a Oceánie, zápis si nalep do sešitu či přepiš. 

Odpověz stručně na 4 otázky (hledej v uč. str. 75-77 nebo na internetu) a odpovědi pošli na adresu 

krtousova@zsvacov.cz do 6.3. 

Hospodářství Austrálie a Oceánie 

Austrálie 

- vyspělé zemědělství – pastviny (chov ovcí a skotu), plodiny – pšenice, cukrová třtina, ovoce, 

vinná réva 

- bohaté zásoby nerostných surovin (rudy kovů) 

- průmyslová centra 

- většina obyvatel pracuje ve službách 

- cestovní ruch  

Oceánie 

- zemědělství palma kokosová, tropické ovoce 

- rybolov 

- cestovní ruch  

- Nový Zéland – chov ovcí, obilniny, ovoce (jablka), cestovní ruch 

 

1. Co je to KOPRA? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Na jaké 3 oblasti dělíme Oceánii? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Čím je známý Velikonoční ostrov? Který Čech zde bádal? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Jaký je rozdíl mezi KIVI a KIWI? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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