
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 7. TŘÍDA (15. – 19. 2.) 

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: Ezopovy bajky, Charakteristika (práce z předprázdninového týdne) 

ve čtvrtek: sešit z dějepisu (kontrola práce – Dějiny významných států – Sv. říše římská, Francie, Anglie) 

 

Mluvnice:  

při videokonferenci společně projdeme: 

OPČ 1 str. 31 / cv. 3 (druhy podmětů a přísudků) 

 str. 22 / cv. 1 (věty jednočlenné, dvojčlenné, větné ekvivalenty) 

 str. 23 / cv. 2, 4 

uč. str. 85 / cv. 2, 3, 4 

  

uč. str. 88/ cv. 5a – ze cvičení vypiš všechny věty jednočlenné (podtrhni v nich vlnovkou přísudek, 

označ je J) a větné ekvivalenty (u nich urči druh – např. VE jmenný),  

práci vyfoť a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději do pátku 19. 2.  - (bude hodnocena)  

 

 

před čtvrteční videokonferencí si zapiš do sešitu mluvnice: 

 

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem 

✓ v podmětu zástupce rodu mužského životného → v přísudku i                                               

(Tatínek a maminka pracovali.) 

 

✓ podměty jsou jen rodu středního v množném čísle → v přísudku a                                      

(Koťata a štěňata dováděla.) 

 

✓ všechny podměty nebo alespoň 1 podmět rodu středního v jednotném čísle → y             

(Polsko a Slovensko podepsaly smlouvu. Kotě a štěňata si hrály.) 

 

✓ pokud stojí podmět za přísudkem, může být shoda podle 1. podmětu stojícího nejblíž 

přísudku (Šla/šli maminka a tatínek.) 

 

✓ pokud je na výrazu v 1. pádě závislý další výraz v 7. pádě s předložkou s:               

(Babička s dědečkem šla/šli.) 

 

při videokonferenci společně projdeme: 

 

OPČ 1 str. 25, 26, 27 – výběr ze cvičení 
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Literatura:  

• četba vlastní knihy + zápis 3. knihy do čtenářského deníku (zápis neposílej, zkontroluji ho ve 

škole) 

• výběr 4. knihy, na email mi pošli její název a autora 

• v úterý společně projdeme Ezopovy bajky (online test)

 

přečti si ukázku Aloise Jiráska: Faustův dům (Čítanka str. 96 – 100) a poté splň online test  

nejpozději do pátku 19. 2., 

odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy 

https://forms.gle/XiQyRBrhKR1xMP2R8  test bude hodnocen 

 

 

Sloh: 

v úterý kontrola práce z předprázdninového týdne (Charakteristika) 

 

Charakteristika II 

1. vnější: vzhled osoby (postava, vlasy, obličej atd.) 

2. vnitřní: povaha a chování (vlastnosti, schopnosti, zájmy, vztah k lidem, k práci atd.) 

 

a/ přímá: přímo vyjmenovává vlastnosti určité osoby (Je sportovec.) 

b/ nepřímá: posluchač si tyto vlastnosti musí vyvodit z popisu chování a jednání (Reprezentuje naši 

školu ve sportu.) 

 

Úkol: K bodům A - J (nepřímé charakteristice) přiřaď vlastnosti uvedené v nabídce (přímou 

charakteristiku). Je více správných řešení, některá slova mohou zbýt. 

 

Nabídka: vychloubačný, energický, nevychovaný, ustrašený, důvěřivý, nepořádný, pečlivý, kamarádský, 

komunikativní, agresivní, slušný, svědomitý, pravdomluvný, odvážný, šikovný, pilný, nešťastný, 

podlézavý, obětavý 

 

a) Nikdy neříká sprostá slova.   

b) Každou práci důkladně splní.   

c) Pro druhé by udělal cokoliv.   

d) Lehko každému uvěří.    

e) S každou novou věcí se vytahuje.  

f) Neumí se ovládat, vše řeší silou. 

g) Svoje věci si nikdy neuklidí. 

h) Nikdy o ničem nelže. 

i) Je na něj spolehnutí. 

j) Dobře se s ním povídá. 

 

Splň slohový úkol, nemusíš ho posílat, kontrolu uděláme společně další týden. 
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Dějepis  
ve čtvrtek (kontrola práce z minulého týdne – Dějiny významných států) 

Francie, Anglie II (uč. str. 79 - 80)  

1. Doplň do tabulky informace týkající se stoleté války 

Stoletá válka (od – do)  

Příčiny (3) 

 

 

 

 

 

Válčící strany  

Významné bitvy 

(místo, kdy, vítěz) 

 

 

 

Významné osobnosti v 

bitvách 

 

 

 

Výsledek války 

 

 

 

2. Doplň text. Z vyznačených písmen sestav jméno postavy, která podle pověstí žila v Anglii. 

Za základ anglického parlamentu považujeme rok 1215, kdy král  __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __  

vydal listinu zvanou   __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ , v níž ustanovuje 

volený sbor pětadvaceti  __ __ __ __ __ __ , kteří měli __ __ __ __ __ __ __ __  na to, zda král a jeho 

úředníci dodržují zákony. Pokud by král odmítal zjednat nápravu, měli __ __ __ __ __  donutit ho 

k tomu jakýmikoli prostředky. 

V době Jana Bezzemka žil údajně v Anglii _________________________________ . 

Jak se proslavil? 

3. Doplň vhodná slova a urči, kdo jsem: 

„Je třeba vyhnat Angličany z F__________! Bůh si tě zvolil, abys dovedla francouzského krále ke 

korunovaci do R_________ !“ – Bylo mi _____ let, když jsem poprvé uslyšela hlas sv. Michala. Král mi 

dovolil, abych vedla V___________ na pomoc obklíčenému městu Orleáns. P_______________ se mi 

město osvobodit, a pak další a další města mé milované F____________. Zradou jsem byla 

z___________ , vězněna a nakonec vydána do rukou a_________________ nepřátel. V roce 

________ jsem byla u _____________ jako čarodějnice. 

Jsem _____________________________ . 

pracovní list vyfoť a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději do pátku 19. 2. -                    

bude hodnocen 
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Matematika 

Celá čísla 

 

Úkoly: (vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 15.2. a ve středu 17.2.) 

 



Absolutní hodnota 

  

  

 



Porovnávání celých čísel 

  

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 19.2.! Bude 

hodnoceno známkou! 
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Fyzika 

Učebnice: Fyzika 1: str. 44: Výpočet hmotnosti a objemu – ÚLOHY: 1 – 6, 10: úkoly z 1.-5.2. 

(společná kontrola při videokonferenci ve čtvrtek 18.2.) 

ÚKOLY: Vypracuj do sešitu fyziky, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz  

do pátku 19.2.! Bude hodnoceno známkou!  

1. Urči hustotu betonového sloupku tvaru kvádru o rozměrech 2 dm x 2 dm x 2 m, jestliže má 

hmotnost 160 kg? 

2. Jakou hmotnost má žák 6. ročníku, který právě vydechne (𝜌 = 1025kg/m3), je-li objem jeho 

těla přibližně 0,04 m3? 

 

 

 

Německý jazyk 

EINHEIT 6 – Ich habe einen Computer 

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

Tento týden začínáme 6. okruh. 

● Nejprve si do slovníčku opiš všechna slovíčka z tohoto okruhu: 

PS – str. 59 

● Učebnice  

str. 59/ úvodní strana – Poslechni si ukázku, opakuj a překládej. 

● Pracovní sešit 

str. 52/ cv. 1 – Popiš, nezapomeň psát také členy der, die, das! 

str. 52/ cv. 2 – Co je to? Napiš slova i se členem. 

 

● do pátku vyplň online kvíz – Opakujeme časování sloves z 5. okruhu (test bude hodnocen) 

https://forms.gle/V349mAzEvPjKejuM7   

(správné odpovědi nebudou tentokrát zobrazeny, test vám opravím a známku uvidíš na Škole online) 
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Anglický jazyk  

Sedmáci, 

tento týden dokončíme lekci 6. Sledujte rozvrh videokonferencí. 

Přes jarní prázdniny jste si měli přepsat slovíčka ze sedmé lekce.  

 

Úkoly na tento týden: 

→ PS str. 61 – všechna cvičení, budeme společně kontrolovat při videokonferenci.  

→ Učebnice str. 68/69 - Přečtěte a přeložte si komiks. Vypracujte do sešitu související cvičení 

2, 3 na straně 69. 

→ Vytiskni si pracovní list, který je připojen k materiálům u vaší třídy. List vypracuj. Budeme 

kontrolovat společně při videokonferenci. 

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

Vypracuj tabulku 1 a cvičení 2 a pošli do pátku 19.2. na můj email: 

hanzalova@zsvacov.cz  

1. Past simple. Complete the table. Minulý čas prostý -To Be. Doplň tabulku: 

Positive Negative 

I……………………..at home. 

 

We …………………….tired. 

I……………….at work. 

 

We…………………at the party. 

Questions Answers 

………………they at the concert? 

 

Where…………….Peter last night? 

Yes, they………………. 

No, they ………………. 

He …………………..at a party. 

 

2. Complete the conversation. Use was, wasn´t, were, or weren´t. Doplň rozhovor. 

A: …………………………you at home last night? 

B: No, I …………            Isobel and I ………………….at a concert. 

A: ………………….it good? 

B: Yes, it………………                 Boris and Carla ………………there, too. 

A: Oh, …………………..they with Carla´s parents? 

B: No, they…………………                Carla´s mother……………..ill.  
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Přírodopis 

Savci 

Tento týden začneme novou kapitolu SAVCI. Bohužel savce nemáte v učebnici, a jiné učebnice jsem 
vám rozdat nestihla. Co bude potřeba, vám naskenuji, a také vše budeme řešit na videokonferencích. 
Nicméně většinu věcí o savcích již znáte, a věřím, že to všechno dobře zvládnete. 

 

1) Následující přehled si doplníme společně při videokonferenci, pokud nemáš možnost tisku, 

připrav si do sešitu prázdné rámečky (zvířátka překreslovat nemusíš 😊). 

 

 

 

 



2) Následující úlohy vypracuj a pošli mi je 

 

 

 



Zeměpis 

Tento týden budeme pokračovat v přírodních podmínkách Austrálie. Čekají nás dva úkoly: 

1. Zápis doplňte (učebnice str. 80-81), vlepte (popř. přepište do sešitu) a doplněný úkol vyfoťte a 

pošlete na adresu krtousova@zsvacov.cz do 20.2., bude hodnoceno hodnotou D.  

Podnebí, rostlinstvo a živočišstvo Austrálie 

Podnebí většina území má T _ _ _ _ _ _ É a S _ _ _ _ _ _ _ _ _ É podnebí. Dlouhá sucha – vznikají rozsáhlé P _ _ _ 
_ Y lesních porostů.  

Rostlinstvo- vegetační pásy na kontinentě: 

 - tropické D _ _ _ _ É lesy, tropické S _ __ É lesy, S _ _ _ _ Y, S _ _ _ _ _ _ _ _ _ É lesy a křoviny, P _ _ _ _ Ě a 
polopouště , v Tasmánii – L _ _ _ _ _ _ É a smíšené lesy  

- nejtypičtější rostlinou je B _ _ _ _ _ _ _ _ _ K (Eucalyptus), vytvářející porosty zvané buše  

Živočišstvo – původní - je odlišné od jiných světadílů (endemité):  K _ _ _ A, K _ _ _ _ N, P _ _ _ _ _ _ _ K, J _ _ _ _ A,                             
papoušci, pštros E _ _ , vombat, pes dingo – spoj název živočicha s jeho siluetou  

- přivlečení z Evropy- nekontrolovatelné množení: K _ _ _ _ _ I, kozy, 
,…..  

2. Vyber si jednoho z následujících živočichů a vypracuj o něm 

krátký referát (max. 10 vět, obrázky, odkaz na video) ve Wordu 

nebo jiném textovém editoru a pošli jako přílohu mailu na adresu 

krtousova@zsvacov.cz do 20.2., bude hodnoceno hodnotou C 

(pokud bude hodně povedené tak hodnotou B): 

• Tasmánský čert 

• Pes dingo 

• Vakoveverka létavá 

• Čtyřhranka smrtelná 
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