
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 7. TŘÍDA (12. - 16. 4.) 

Milí sedmáci, 

tento týden pozorně sledujte rozvrh videokonferencí, mohlo dojít ke změnám. 

Český jazyk 

Videokonference z ČJ proběhnou v úterý a ve čtvrtek 
připravte si na ně: učebnici ČJ, OPČ 1 a OPČ 2, sešit mluvnice 

v úterý:  A. Marshall (plnili jste online test) 

  slohový úkol (klíčová slova, osnova, anotace) 

ve čtvrtek:  sešit z dějepisu (kontrola práce – Rodokmen) 

 

Mluvnice:  

při videokonferenci společně projdeme: 

druhy vedlejších vět (přísudková, podmětná, předmětná, přívlastková) 

uč.  str. 123 / cv. 1, 2 

OPČ 2 str. 5 / cv. 1, 2 (dokončení cvičení) 

 str. 7 / cv. 7  

 

v rámci procvičování si sám zkoušej cvičení na odkazech: 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-vv-podmetne-predmetne-2-uroven/2514 

https://www.umimecesky.cz/krok-po-kroku-vv-predmetne-privlastkove-2/339 

 

zapiš si do sešitu mluvnice: před čtvrteční videokonferencí 

 
Přívlastek těsný a volný 
těsný = nelze ho z věty vypustit, čárku nepíšeme 
Sportovci reprezentující ČR v lehké atletice nezískali žádné medaile. 
 
volný = lze ho z věty vypustit, přináší pouze doplňující informaci 
Alík, plazící se po břiše k svému pánovi, provinile kňučel. 
 
při videokonferenci společně projdeme: 

OPČ 1 str. 36 / cv. 13, 15 

 

samostatný úkol: uč. str. 124 / cv. 2 (opiš prvních 8 souvětí, podtrhni přívlastky těsné a volné, 

nezapomeň na čárky), práci splň až po čtvrteční videokonferenci a pošli na email 

spejzlova@zsvacov.cz do pátku 16. 4. 

 

Literatura:  

četba vlastní knihy – vyber si 5. knihu a pošli mi její název a autora (inspiruj se i čítankovou četbou) 

přečti si ukázku: (Čítanka str. 135 - 143) a odpověz na otázky v online testu do pátku 16. 4.,    

odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy   test bude hodnocen 

https://forms.gle/UgA51qinjmbNq3WbA 

 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-vv-podmetne-predmetne-2-uroven/2514
https://www.umimecesky.cz/krok-po-kroku-vv-predmetne-privlastkove-2/339
mailto:spejzlova@zsvacov.cz
https://forms.gle/UgA51qinjmbNq3WbA


Dějepis  
ve čtvrtek (kontrola práce z minulého týdne: Rodokmen) 

 

Lucemburkové na českém trůně    (uč. str. 97 - 101) 

 

1. Urči, která tvrzení jsou pravdivá, kde najdeš chybu, oprav ji: 

 

Prvním Lucemburkem na českém trůně byl Karel IV.  ANO – NE  ___________________ 

Lucemburkové nastoupili na český trůn v roce 1306.  ANO – NE  ___________________ 

Jan Lucemburský byl otcem císaře Jindřicha VII.   ANO – NE  ___________________ 

Český trůn získali Lucemburkové sňatkem Jana a Anežky. ANO – NE  ___________________ 

 

2. Doplň text: 

Jan Lucemburský se ve čtrnácti letech oženil s _________________________ a stal se českým 

________________ . Postupem času ztratil o vnitřní záležitosti Českého království zájem a většinou se 

zdržoval v cizině, proto se mu říkalo _____________________________ . K českým zemím připojil 

_________________ , Lužici a část Slezska. Ještě za jeho života byl jeho syn _______________ 

korunován římským králem. Od mládí trpěl král Jan oční chorobou a na sklonku života byl již zcela 

__________________, přesto se zúčastnil roku __________ bitvy _________________ , v níž padl. 

Před svou smrtí pronesl údajně, že „Toho bohdá nebude, aby 

________________________________________________________________________________ . 

 

3. Doplň údaje související s Karlem IV: 

 

 
 

pracovní list pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději do pátku 16. 4. - bude hodnocen 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Matematika 

(vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 12.4. a ve středu 14.4.) 

Dělení desetinného čísla desetinným číslem 

1) Vypočítej:  

0,69 : 0,3 =              0,188 : 0,02 =           0,608 : 0,04 =             1,62 : 0,9 =              0,0312 : 0,06 =                                                  

 

1,344 : 0,06 =                        1,095 : 0,3 =                           1,024 : 0,004 =                  4,613 : 0,7 =                             

 

2) Vyděl na dvě desetinná místa a zapiš zbytek:  

15,6 : 3,2 =                                        2,056 : 0,36 =                                      5,89 : 4,2 =               

 

2,68 : 8,1 =                                        1,256 : 5,7 =                                        0,309 : 0,095 =  

 

5,48 : 6,3 =                                         0,078 : 0,28 =                                     10,71 : 7,8 = 

 

3) Vyděl na tři desetinná místa a zapiš zbytek: 

3,12 : 4,1 =                                                                   0,223 : 0,57 =                         

 

7,02 : 8,3 =                                                                   0,1732 : 0,036 =                      

4) Na účtence z obchodu máme: Okurky 0,728 kg …………… 18,20 Kč. Kolik stál 1 kg? 

5) Lenčina maminka koupila 7,5 m látky na závěsy. Platila 1 065 Kč. Kolik stál jeden metr? 

6) Na plánku bytu jsme si přečetli, že místnost má velikost 18,72m2, její délka je 4,8 m. Šířka 

je nečitelná. Vypočítej ji.               

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 16.4.! Bude 

hodnoceno známkou!  

Úkol: Vypočítej písemně do školního sešitu M. Děl na dvě desetinná místa a zapiš zbytek: 

a) 3,19 : 2,5 =               b) 0,66 : 0,25 =             c) 22,72 : 1,8 =                 d) 0,997 : 0,16 =  

 

Vypracuj online test: Racionální čísla: https://forms.gle/yGRTm4U8tPYE1yG28 

(Test bude hodnocen známkou, vypracuj ho do pátku 16.4.!) 

mailto:krbkova@zsvacov.cz
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Fyzika 

Tření v technické praxi 

Úkoly: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 16.4.! Bude 

hodnoceno známkou! 

1. Co je příčinou pomalého pádu kuličky v oleji? 

2. Proč se před hrou na housle natírá smyčec kalafunou? 

3. Proč se při přemisťování těžkých předmětů (např. skříní) užívají válečky? 

4. Proč drží v dřevě zatlučený hřebík?  

5. Proč nepovolí matka na utaženém šroubu? 

6. Jaký je rozdíl mezi klasickým kovovým zipem a suchým zipem?  

- přepiš si nebo vlep tyto poznámky do sešitu: 

 

Skládání a rozkládání sil 
1) Skládání sil: 
- skládat síly znamená najít jedinou sílu (výslednici), která má stejné účinky 
- působí-li více sil ve stejném směru, má výslednice týž směr jako působící síly 

- velikost výslednice je rovna součtu velikostí jednotlivých sil: F = F1 + F2 

 
- působí-li 2 síly v opačném směru, má výslednice týž směr jako větší síla 

- velikost výslednice je rovna rozdílu velikostí působících sil: F = F1 - F2 

 
- výslednice 2 různoběžných sil je určena úhlopříčkou rovnoběžníku sil 

 
2) Rozkládání sil: 
- rozložit sílu znamená nalézt několik sil, jejichž současné působení má stejné účinky jako 
původní síla 

mailto:krbkova@zsvacov.cz


Anglický jazyk 

Úkoly na tento týden: 

→ Přeložte do školního sešitu věty:  

1. V úterý jsme hráli tenis. 

2. Zkoušel jsem mluvit španělsky. 

3. Sledovali jsme o dovolené filmy v hotelu. 

4. Ona navštívila minulý rok Německo. 

5. Na pláž jsme šli pěšky. 

6. Nešli jsme domů. 

7. John a já jsme jim v pondělí nepomohli. 

8. Máma a táta o víkendu nepracovali. 

9. Nepracovalo to (nefungovalo to). 

10. Nespali jsme včera. 

 

                                     

→ Představ si, že jsi strávil/a týden v Londýně. Zkus napsat alespoň 10 vět o své prožité dovolené 

(věty budou v minulém čase, použij pravidelná slovesa). Věty napiš do školního sešitu. Úkol budu 

kontrolovat a známkovat při středeční videokonferenci. 

→ Opakování Past simple – pravidelná slovesa - rozhodovačka, stavba vět:  

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-tense-regular-verbs 

 

 

 

Tato fotka od autora Neznámý Tato fotka od autora Neznámý autor s 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-tense-regular-verbs
https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_London
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://hu.wikipedia.org/wiki/London
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Přírodopis 

Kopytníci 

- na nohou mají rohovitá kopyta 

- býložravci (kromě prasat, ta jsou všežravá) 

A) SUDOKOPYTNÍCI – došlapují na 2 nebo 4 prsty (kopýtko má 2 nebo 4 části) 

• nepřežvýkaví – hroši a prasata 

• velbloudi – podle počtu hrbů: 2 hrby = drabař 

 1 hrb = dromedár 

 0 hrbů = lama 

• přežvýkaví  – složený žaludek:  3 předžaludky (bachor, kniha, čepec) 

1 žaludek (slez) 

    – ovce, koza, kráva, jelen, srnec, los, sob, žirafa, antilopa, … 

B) LICHOKOPYTNÍCI – 1 kopyto (není rozdělené), jednoduchý žaludek 

    – kůň, osel, zebra, nosorožec, tapír 

 

Pracovní list   SVOU PRÁCI MI POŠLI 

Pojmenuj zvíře a urči, zda je sudokopytník (S) nebo lichokopytník (L);  

u sudokopytníků označ přežvýkavé (p), nepřežvýkavé (n) a velbloudy (v) 

 

   

   

 

   

   

 



   

   

 

   

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Německý jazyk 

● Tento týden na vás čeká opakovací test na 6. okruh.      
Test pošli do pátku na můj mail. Test bude hodnocen! Děkuji. 

 

 

 

Doplň členy neurčité. 

Poslech na stránkách školy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis  

Téma na tento týden je Obyvatelstvo Asie, čekají vás tři úkoly - doplnění textu, odpovědi na otázky a 

křížovka. Všechny 3 úkoly vyfoťte a  pošlete do 17.4. na krtousova@zsvacov.cz. 

V minulém týdnu měla většina z vás špatně druhý úkol, proto posílám řešení a opravte si to. 

Monzuny – pravidelně 

vanoucí větry v oblastech 

Asie, v létě – vlhké, srážky 

z oceánu a v zimě – suché, 

vanou z pevniny 

 

***Pracuj s učebnicí str. 96-99, s internetem – počty obyvatel, s videem: https://edu.ceskatelevize.cz/konec-

cinske-politiky-jednoho-ditete-5e441f0fd76ace2c451de12c a s vlastním rozumem. 

1. Obyvatelstvo Asie 

Rozmístění obyvatelstva na území Asie je velmi .......................................... . Osídlování světadílu 

ovlivnily rozhodující měrou příznivé .............................  podmínky. Přibližný počet obyvatel Asie je 

.................. .  90% z nich žije na jedné třetině plochy Asie v úrodných rovinách a v ústí velkých řek mezi 

……………… a ………………….. . Počet obyvatel Asie prudce …………… . Největšího přirozeného …………………. 

dosahují země s vysokou porodností.  Země s největším počtem obyvatel (přesahuje hodně přes jednu 

miliardu) jsou ……………… a ……………… .  

2. Odpověz na otázky 

a) Kterým jazykem hovoří nejvíce lidí na světě? ………………………………….. 

b) Co je základní potravinou většiny obyvatel Asie? ………………………………….. 

c) K čemu slouží tzv. plánované rodičovství? A ve kterých zemích Asie bylo úspěšné? 

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

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

d)  Které hlavní lidské rasy jsou v Asii zastoupeny? ………………………………………………………………………….. 

e) Vypiš 4 hlavní problémy Asie: 

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

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

 

3. Křížovka 

 
*nápověda – židovské náboženství = judaismus 

mailto:krtousova@zsvacov.cz
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IKT 

ÚKOL NA TÝDEN (ODEVZDAT DO 15. 4. 2021) 

Kdo nesplnil v minulých týdnech: 

• nakresli si ve scratchi svou vlastní postavičku - rybičku 

• změň pozadí na podvodní svět (nebo si nakresli vlastní) 

• vytvoř kód pro ovládání rybičky v podvodním světě 

• přidej postavu žraloka a nech ho libovolně pohybovat po ploše 

• celá výuka je v Moodle (najdete zde minulé lekce a veškeré podklady) 

Pokud máte splněno výše uvedené, úkol na tento týden je následující: 

• naprogramuj žraloka tak, aby sám plul v akvárku (není ovládaný), ale aby pronásledoval 

rybičku (využij bloky klouzej k postavě nebo otoč se k postavě) 

• uživatel ovládá rybičku a snaží se uniknout žralokovi, který ho pronásleduje 

• je třeba dobře nastavit rychlosti (aby žralok měl šanci rybičku chytit) 

• prográmek pošlete na mail: admin@zsvacov.cz 


