
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 7. TŘÍDA (8. – 12. 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:  E. Petiška: Rabín Löw soudí jako Šalomoun (literární sešit)   

  Životopis (pracovní list – slohový sešit) 

ve čtvrtek:  sešit z dějepisu (kontrola práce – Východní, střední a jižní Evropa) 

 

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: 

ZNOVU SE VRÁTÍME K VYHLEDÁVÁNÍ PŘEDMĚTU 

OPČ 1 str. 32 / cv. 1, 2 
kontrola cvičení uč. str. 102 / cv. 4b 
      
Z vět vypiš základní skladební dvojice a všechny předměty (+ urči, ve kterém jsou pádě),  

předmětů je celkem 16 

VZOR: Tatínek mi koupil zajímavou knihu. 

   Po       Př   Pt 3.   Pt 4. 

 tatínek = koupil,   mi,   knihu 

 

Zhluboka se nadechl čerstvého vzduchu.  

Se všemi jsme se srdečně pozdravili.  

K nejvýznamnějším hospodářským odvětvím tradičně patří lesnictví a průmysl zpracovávající dřevo. 

Pro nový muzikál hledáme nové talenty.  

Do nejdelší smrti ti to nezapomenu.  

Stále se mě na něco vyptával.  

Rodiče mi dali peníze na koupi té knížky.  

Asi se už nikoho nedočkáme.  

Čemu se tak divíš?  

O tom mi bohužel neřekl ani slovo. 

 
práci vyfoť a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději do pátku 12. 3.  - (bude hodnocena)  
 

při videokonferenci společně projdeme:  

DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT 

uč.  str. 103 / cv. 1, 2, 3 (vedlejší věta předmětná) 
OPČ 2 str. 5 / cv. 1, 2 
 

https://forms.gle/VJ6zBnppe4h3EFm96
mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Literatura:  

četba vlastní knihy 

v úterý společně projdeme ukázku E. Petišky: Rabín Löw soudí jako Šalomoun 

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

 

přečti si ukázku: V. Cibula – O golemovi (Čítanka str. 114 – 117) a splň online test nejpozději              

do pátku 12. 3., (odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy) 

https://forms.gle/eyYcsxwPBPLhj4xB8                     (test bude hodnocen) 

Sloh: 

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

Životopis II 

Úkol: vylušti křížovku, pracuj s textem 

Jmenuji se Roman Burda a narodil jsem se 24. srpna 2008 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 5. března 2021    Roman Burda 

1. místo, kde se Roman narodil 

2. jméno Romanovy mladší sestry 

3. měsíc, ve kterém se Roman narodil 

4. ulice, kde Roman bydlí 

5. počet Romanových sourozenců 

 

6. povolání Romanova otce 

7. křestní jméno Romanovy matky 

8. příjmení Romanova oblíbeného učitele 

9. sport, který Roman provozuje závodně 

10. třída, kterou Roman navštěvuje (římskými číslicemi) 

11. Romanův oblíbený předmět 

12. povolání, které by chtěl Roman vykonávat 

13. město, kde studuje Romanova starší sestra 

 

Tajenka: __________________ (Co znamená tento latinský název?) _________________________ 

 

Splň slohový úkol, ale nemusíš ho posílat. Kontrolu uděláme společně další týden. 

https://forms.gle/eyYcsxwPBPLhj4xB8


Dějepis  
ve čtvrtek (kontrola práce z minulého týdne – Východní, střední a jižní Evropa) 

Objevné plavby (uč. str. 88 - 92)  

1. Rozliš příčiny a důsledky objevných plaveb (příčina – označ P, důsledek – D) 

_____  nová naleziště zlata a stříbra 

_____ touha po bohatství říší na východě 

_____ nedostatek drahých kovů 

_____ zlepšování zeměpisných znalostí 

_____ dovážení černých otrokům z Afriky do Ameriky 

_____ narušení obchodních cest Turky 

_____ Španělsko a Portugalsko bohatnou a stávají se velmocemi 

 

2. Urči jména jednotlivých mořeplavců a vyber cestu, kterou se plavili (nápovědu hledej v uč. str. 90) 

 

 
 

3. Jaký národ se zasloužil o vynález kompasu? 

4. Jak se zlepšila stavba lodí? 

5. Jak se původně jmenoval mys Dobré naděje? 

6. Kdo dal mysu původní název? 

7. Zjisti, odkud pochází tyto zemědělské plodiny: 

kukuřice -  rajčata -   boby -   brambory – 

kakao -   káva -   čaj -   kaučukovník - 

 

pracovní list pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději do pátku 12. 3. - bude hodnocen 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Matematika 

Racionální čísla (vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 8.3. a ve středu 10.3.) 

Porovnávání racionálních čísel: 

 

 



 

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 12.3.! Bude 

hodnoceno známkou!  

 

mailto:krbkova@zsvacov.cz


Fyzika 

Učebnice: Fyzika 1: str. 60-63: Pásmový čas; Kalendář; Mezinárodní soustava jednotek: 

přečíst a přepsat nebo vlepit poznámky do sešitu fyziky: 

Pásmový čas 

- čas na Zemi je rozdělen do 24 časových pásem 

Kalendář 

- udává datum určitého dne 

- základním tělesem, podle jehož pohybu je náš kalendář sestaven, je Slunce 

- slunovraty i rovnodennosti připadají vždy na stejné datum 

- protože Země během svého ročního oběhu kolem Slunce nevykoná celistvý počet otáček 

kolem své osy, nemá astronomický rok, kterému říkáme tropický, celistvý počet dnů, nýbrž 

365,2422 dnů, tzn. 365 a ¼ dne – přestupný rok: 366 dnů (za 4 roky) 

Mezinárodní soustava jednotek 

- soustava jednotek má zkratku: SI 

- jednotky: základní (metr, kilogram, sekunda ,………); odvozené (kg/m3,…..)  

- při vyjadřování násobků a dílů jednotek se užívají předpony: př.: mili-; centi-; deci-; hekto-, 

kilo-; nano- ………. 

 

Úkoly: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 12.3.! 

1) Z uvedených jednotek délky vyber ty, které patří do mezinárodní soustavy jednotek SI: 

loket, metr, stopa, míle, centimetr, sáh, kilometr, píď, milimetr. 

2) Z uvedených jednotek různých veličin vyber ty, které nepatří do mezinárodní soustavy 

jednotek SI: měsíc, sekunda, rok, hektolitr, metrický cent, libra, kilogram, žejdlík, krychlový 

metr. 

3) Doplň tabulku: 

Veličina Značka Základní jednotka Měřidlo 

délka    

obsah    

objem    

hmotnost    

hustota    

teplota    

čas    
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Anglický jazyk 
 

Sedmáci, 
 
pokračujeme v probírání minulého času prostého: PAST SIMPLE. Konference: středa. 
Čtěte pečlivě úkoly a zadání. Posílejte vše včas. Děkuji. 
 
Přečtěte a vylepte si do gramatiky:  

PAST SIMPLE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Koncovka -ED se používá v minulém čase ve všech osobách, tedy i ve třetí osobě jednotného 
čísla. Porovnejte s přítomným časem.  
  

přítomný čas minulý čas 

1. os. jednotné č. I work (pracuji) I worked (pracoval jsem) 

2. os. jednotné č. you work (pracuješ) you worked (pracoval jsi) 

3. os. jednotné č. he works (pracuje) he worked (pracoval) 

1. os. množné č. we work (pracujeme) we worked (pracovali jsme) 

2. os. množné č. you work (pracujete) you worked (pracovali jste) 

3. os. množné č. they work (pracují) they worked (pracovali) 

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

→ Úkol do úterý 9. 3. : 

Přeložte věty do sešitu, budeme kontrolovat při videokonferenci. Přepsané věty a překlad 

posílejte do úterý do 20.00 hod. na můj email: hanzalova@zsvacov.cz 

 Nevypracování úkolu hodnotím nedostatečnou. 

They lived in Germany.   

My grandmother worked in the garden all day.   

We wanted to go to the movies.   

I never liked school.   

Julie loved her boyfriend very much.  

We relaxed on the beach.  

She started smoking as a teenager.  

He finished the book in 1999.   

I walked to work.   

We watched the match at home.   

The children played in the yard.   

My father cooked dinner.   

My best friend died last year.  

They opened a new restaurant in our town.   

The book was very expensive so I borrowed it.   

mailto:hanzalova@zsvacov.cz


I listened to the radio.   

I danced with Sarah last night.   

Thanks, I needed this.   

I studied all night.   

The rain stopped at midnight.  

 

Ukázka pravidelných anglických sloves: Vylepte si do gramatiky. 

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

sloveso infinitiv minulý 
čas (prostý) 

ptát se ask asked 

odpovědět answer answered 

volat call called 

zavřít close closed 

pomáhat help helped 

žertovat joke joked 

zabít kill killed 

naučit se learn learned 

mít rád like liked 

poslouchat listen to listened to 

obléci si  dress (up) dressed (up) 

koukat, hledět look looked 

milovat love loved 

otevřít open opened 

sebrat pick up picked up 

hrát play played 

pamatovat si remember remembered 

lyžovat ski skied 

pracovat work worked 

mluvit, povídat talk talked 

chodit pěšky walk walked 

skončit finish finished 



dívat se watch watched 

učit se study studied 

nenávidět hate hated 

potřebovat need needed 

bruslit skate skated 

chtít want wanted 

navštívit visit visited 

přihodit se happen happened 

odstěhovat se move moved 

žít, bydlet live lived 

 
  

 

 

→ Úkol do pátku 12.3. 

 Pošlete vyplněnou tabulku do pátku do 16.00 hod. na můj email: hanzalova@zsvacov.cz  

Pokud budete mít slovesa správně rozřazeny, můžete získat jedničku. 

Doplňte tabulku pravidelnými slovesy v minulém čase – dle koncovky: 

close    practise    study    book     play     stop     grab     try     arrive     watch    travel   cry 

+ -ed      + - d zdvojené písmeno + -ed   + -ied              

booked 
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Německý jazyk 

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

EINHEIT 6 

● Tvoř věty do školního sešitu (správně vyčasuj sloveso, použij člen neurčitý ) Věty jsou ve 4. pádě! 

Cvičení pošli do páteční videokonference na můj mail. Bude hodnoceno. Děkuji. 

 

 

 

 

 

 

 

● Učebnice  

str. 62/ cv. 9 – Co má Lukáš na psacím stole? Napiš větu do sešitu! 

str. 63/ cv. 10 – Utina zvířata. Poslouchej (posílám také přepis poslechové cvičení).  

S tímto cvičením budeme v pátek pracovat, proto si text také přečti a přelož. Neznámá slovíčka si 

vyhledej (většinu najdeš v našem slovníčku). Tabulku si připrav do školního sešitu. 

Die Tiere von Ute (přepis poslechového cvičení) 

 

NAME TIER ANDERE 

BEN   

THEODORA   

MIKI   

BRUNO   

LISA   

ZISCHI   

MITZI   

HUGO   
 

př. ich – haben – Tasche   Ich habe eine Tasche. 

1. du – fotografieren – Haus 
2. Thomas – malen – Auto 
3. Sie (vykání) – haben – Spitzer 
4. die Katze – haben – Maus 
5. wir – kaufen – Blume 
6. ihr – haben – Hund 
7. Anna – haben – Katze 
8. ich – bekommen – Computer 
9. die Ärztin – haben – Kaninchen 
10. meine Mutter – kaufen – Mütze 

 

Tabulku si 

překresli/vlep do 

školního sešitu. Při 

videokonferenci ji 

budeme společně 

vyplňovat. 



Přírodopis 

 

 



 

 

 

 
  



Pracovní list 

SVOU PRÁCI MI POŠLI 

 

 

 

 

 

Připomínám: nezapomeňte na referáty, kdo ho má zadaný. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis 

1. Minulý týden jsme dokončili Austrálii a Oceánii. Zkus si udělat testík a napiš mi počet bodů, 

které jsi získal: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2230  

 

2. Další téma je Světový oceán, vypracuj dle tabulky následující úkoly: 

Oceán 

(řazeno abecedně) 
Rozloha Průměrná hloubka Nejhlubší místo a jeho hloubka 

Atlantský oceán 76,8 mil. km2 3 332 m 
Prohlubeň Milwaukee v Portorickém 

příkopu 8 648 m  A 

Indický oceán 68,6 mil. km2 3 890 m 

Sundský příkop 

7 531 m 

(některé zdroje 8 047 m)* B 

Jižní oceán 20,3 mil. km2 4 500 m 
Příkop Sandwich 

7 235 m C 

Severní ledový oceán 14 mil. km2 1 328 m 
Polární hlubokomořská planina 

5 449 m  D 

Tichý oceán 155,6 mil. km2 4 280 m 
Mariánský příkop 

10916 m  E 

 

A. Seřaďte oceány podle rozlohy (od největšího): 

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

B. Seřaďte oceány podle průměrné hloubky (od nejhlubšího): 

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

C. Zakreslete do mapy pod velkými písmeny A,B,C,D,E nejhlubší místa v oceánech: 

 

D. Vypočítejte výškový rozdíl nejhlubšího místa planety a místa s největší nadmořskou 

výškou na Zemi: 

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

Odpovědi na otázky A-E a počet bodů z testíku doplňte sem body: ……………. vyfoťte a pošlete na 

adresu krtousova@zsvacov.cz do 13.3. 

Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište, domluvíme se na videokonferenci. 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2230
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