
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 7. TŘÍDA (15. – 19. 3.) 

IKT - programování 

Zadání: naprogramujte ve Scratchi svůj první libovolný program. Program pošlete nejpozději 

v úterý 16. 3. na mail: admin@zsvacov.cz. Další informace najdete v Moodle. 
 

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:  V. Cibula: O golemovi (plnili jste online test)     

  Životopis II (křížovka) 

ve čtvrtek:  sešit z dějepisu (kontrola práce – Objevné plavby) 

 

 

Mluvnice:  

při videokonferenci společně projdeme: 

kontrola úkolu z minulého týdne (přísudek, podmět, předmět) 

 
uč. str. 103 / cv. 2, 3  (vedlejší věta podmětná a předmětná) 
OPČ 2 str. 5 / cv. 1, 2  (druhy vedlejších vět, grafické zápisy souvětí) 
 

v rámci procvičování učiva (Druhy vedlejších vět) splň online test – nejpozději do pátku 19. 3.  

test bude hodnocen (doporučuji ho splnit až po úterní videokonferenci) 

odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy 

https://forms.gle/CMrz6LTnsHcXY1eV7 

 

zapiš si do sešitu mluvnice: před čtvrteční videokonferencí 

Přívlastek (Pk) 
- rozvíjející větný člen 
- závisí na podstatném jméně 
 
a/ Pk shodný (Pks) = shoduje se v pádě, čísle a rodě s podstatným jménem 
  (velký dům, mladší bratr, ten den) 
 
b/ Pk neshodný (Pkn) = neshoduje se s řídícím podstatným jménem, jeho tvar se nemění 
  (dar života, Petr z Rokycan, film o horách) 
 
při videokonferenci společně projdeme: 

OPČ 1 str. 34 / cv. 7, 8 
 
uč. str. 118 / cv. 2 – vyhledej přívlastky, urči jejich druh (Pks / Pkn), zapisuj i řídící podstatné jméno  
               Pks 
piš do sešitu mluvnice podle vzoru:   na rakovnický vláček 
 
práci vyfoť a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději do pátku 19. 3.  - (bude hodnocena)  

mailto:admin@zsvacov.cz
https://forms.gle/CMrz6LTnsHcXY1eV7
mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Literatura:  

četba vlastní knihy 

v úterý  si připomeneme ukázku O golemovi (V. Cibula) – plnili jste online test 

 

přečti si ukázku: E. Hudečková – Bratříček Golem (Čítanka str. 118 - 122) a splň online test nejpozději              

do pátku 19. 3., (odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy) 

https://forms.gle/PS45juxLXYcFpuJ57    (test bude hodnocen) 

Sloh: 

v úterý kontrola práce z minulého týdne (Životopis – křížovka) 

Strukturovaný životopis 

1. Pokus se spojit, co k sobě patří: 

  1. ___ 2. ___ 3. ___ 4. ___ 5. ___ 6. ___ 7. ___ 8. ___ 9. ___ 
 
1. odborná způsobilost pro výkon nějakého povolání    a) kreativní           
2. výkonný v činnosti, přímo se do činnosti zapojuje    b) pozitivní 
3. schopný jasně vyjadřovat svoje názory a přijímat názory druhých lidí  c) flexibilní 
4. nečinný, nevýkonný, nezapojuje se přímo do činnosti    d) aktivní 
5. skupina lidí, která se zabývá řídícími činnostmi ve firmě, podniku  e) pasivní 
6. tvořivý, pracuje samostatně, nalézá nová řešení    f) empatický 
7. přizpůsobivý, snaží se vyhovět například po časové stránce   g) komunikativní 
8. kladný, snaží se na lidech ocenit jejich silné stránky, povzbudit je  h) management 
9. schopný vcítit se do pocitů druhé osoby     i) kvalifikace 
 

2. Prohlédni si ukázku strukturovaného životopisu: 

 

 
 

3. V čem se strukturovaný životopis liší od souvislého? (odpověď napiš do slohového sešitu, vlep si tam 

i tuto kopii) 

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

https://forms.gle/PS45juxLXYcFpuJ57


Dějepis  
ve čtvrtek (kontrola práce z minulého týdne – Objevné plavby) 

Objevné plavby – pokračování (uč. str. 88 – 92) 

 

1. Zhlédni krátké video:  

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-kolumbus-objevil-ameriku-12-rijen-

150682  

 

2. Doplň text: (podle informací z videa) 

 

Den, kdy Kolumbus _________________________ 

Z přístavu ___________ se připravují k vyplutí 3 lodě ____________ , ______________, 

____________. Velí jim janský _____________ Kryštof _________________ . Byl už ve Středomoří, na 

__________________ i ve střední ________________ . Tvrdí, že Země ____________________ a že 

do Asie se dá dojet přes __________________ oceán. V jeho snu ho podpořila španělská královna 

____________________________________  . Lodě vypluly v _______________ 1942. Země na obzoru 

se konečně objevila ________________ 1942. Přistáli v zátoce ostrova, který Kryštof pojmenoval 

______________________ . Místní obyvatele nazval_______________. V dalších měsících doplul 

k ostrovům ___________ a ______________ . Zpět do Španělska přivezl _____________ a 

_______________ . Do nově objeveného světa se Kolumbus vrátil ještě ________________ , ale do své 

smrti ( _____________ ) si stále myslel, že přistál v _____________ . Až rok později vyšla mapa světa a 

na ní nový _______________ , pojmenovaný podle ___________________________ . 

3. Podívej se na mapu (uč. str. 91) a napiš, jaké světadíly na mapě nejsou zaznamenány + proč? 

4. Jaké civilizace obývaly oblast Ameriky před příchodem Kryštofa Kolumba? (uč. str. 91) 

5. Přiřaď, co k sobě patří: 

1.  Vasco da Gama                  A/ objevil Mys dobré naděje   1.  ____ 

2.  Kryštof Kolumbus              B/ podal důkaz o kulatosti Země  2.  ____ 

3.  Bartolomeo Diaz                   C/ jako první doplul do Indie   3.  ____ 

4.  Fernão de Magalhães            D/ pojmenoval Ameriku   4.  ____ 

5.  Amerigo Vespucci                E/ objevil Ameriku    5.  ____ 

 

pracovní list pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději do pátku 19. 3. - bude hodnocen 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-kolumbus-objevil-ameriku-12-rijen-150682
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-kolumbus-objevil-ameriku-12-rijen-150682
mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Matematika 

Sčítání a odčítání racionálních čísel 

(vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 15.3. a ve středu 17.3.) 

Úkoly: 
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Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 19.3.! Bude 

hodnoceno známkou! Úkol 1: cv. 6: a) - d) + Úkol 2: vyřeš hada (dobrovolný). 
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Fyzika 

Gravitace 

= zemská přitažlivost, působí na všechna tělesa kolem nás 
- projevuje se nejen na povrchu Země a okolí, ale také kolem ostatních vesmírných těles 
- v běžné životě ji vnímáme jako tíhu těles – tíha tělesa je důsledkem gravitační síly 
- gravitační síla Země směřuje do jejího středu, působí i v jejím okolí (meteorit, který se 
z vesmíru dostane do blízkosti Země, jí bude přitažen) 
- kolem každého tělesa je gravitační pole – čím dále budeme od Země, tím menší gravitační 
síla bude působit (gravitační pole s rostoucí vzdáleností slábne) 
- gravitačními silami na sebe působí každá dvě tělesa 
 
Každé těleso působí na jiné gravitační silou. 
Gravitační síla je vždy přitažlivá a působí ve směru spojnice obou těles. 
Čím větší mají tělesa hmotnost, tím větší je gravitační síla. 
Gravitační síla se zmenšuje s rostoucí vzdáleností mezi tělesy. 

 

Úkoly: (vyřešíme společně při videokonferenci ve čtvrtek 18.3.) 

1) Doplň následující text: 

Země působí na každé těleso přitažlivou silou, která se nazývá …………………………… síla. Čím je 

hmotnost tělesa větší, tím ………………………… gravitační silou na něj Země působí. Směr 

působení gravitační síly je ……………………….. do středu Země. Určujeme jej pomocí 

…………………….. Okolo Země je …………………………… pole. Gravitační pole se ……………………… se 

vzdáleností. 

2) Otázky a odpovědi spoj tak, aby dávaly smysl. 

a) Kde působí gravitační síla? Na všechna tělesa bez rozdílu  

b) Na která tělesa v okolí Země působí 
gravitační síla? 

Na povrchu Země a v jejím okolí  

c) Kterým směrem působí gravitační síla na 
tělesa v okolí Země? 

Ano 

d) Působí gravitační síla i na Měsíci? Vždy směrem do středu Země 

 

e) Jak souvisí velikost působící gravitační síly 
se vzdáleností tělesa od povrchu Země? 

Čím je hmotnost tělesa větší, tím na 
něj působí větší gravitační síla. 

f) Jak souvisí velikost působící gravitační síly s 
hmotností tělesa? 

Ano - Venuše, Mars 

g) Jak velká gravitační síla působí na Měsíci? 
Čím dále je těleso od povrchu Země, 
tím na něj působí menší gravitační 
síla. 

h) Působí gravitační síla i na jiných 
planetách? 

Je 6x menší než na Zemi. 

 



Anglický jazyk  

Sedmáci, 

pokračujeme v probírání Minulého času prostého - Past simple - pravidelná slovesa. 

Konference: středa 

Úkoly na tento týden:  

→ 1. Online test – Past simple – minulý čas prostý: doplňování pravidelných sloves. Test 

bude hodnocen, vyplň do pátku 19.3. - do 16.00 hod.  

https://forms.gle/7S4t8cgUmx8MQ3vn9 

Do středeční konference:  

→ 2. Přečti a poslechni si následující článek (poslech je u vaší třídy). Connor hovoří o jejich 

dovolené. Vypiš všechna slovesa v minulém čase do sešitu. Najdeš 1 zápornou větu 

v minulém čase? Podtrhni si ji.  

Holiday in Spain 

We were on holiday in July. We travelled to Spain by plane. We landed at the airport in Malaga. 

A man checked our passports and then we waited for our luggage. Soon the bags and suitcases 

started to arrive. Mum and Dad´s bag was first. Then my sister Clare shouted: there´s our 

suitcase!“  We didn´t check the label. We just grabbed it and then followed Mum and Dad with 

all of our luggage on a trolley. When we arrived at our hotel, we started to unpack. Mum and 

Dad opened their bag and Claire tried to open our suitcase. „Is this the right key?“ she asked. 

„I can´t open it.“ Then we looked at the name on the label. It wasn´t our siutcase! Mum 

phoned the airport. Our bag was still there.  There was a very angry man there, too. Dad wasn´t 

happy, because we needed a taxi to take the other passenger´s suitcase back to the airport 

and collect our suitcase. 

→ Zaškrtni problém, který se při dovolené objevil: 

a) They missed the plane. 

b) Someone picked up their bag.  

c) They picked up someone else´s suitcase. 

d) They waited for luggage 24 hours at the airport. 

S textem budeme pracovat při videokonferenci, neznámá slovíčka si najdi ve slovníku. 

 

https://forms.gle/7S4t8cgUmx8MQ3vn9


Německý jazyk 

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

EINHEIT 6 

● Was kauft Marions Tante? Schreib richtig auf! – Co koupí tvoje teta? Napiš správně do sešitu! 

(pozor na velká písmena u podstatných jmen) 

A)MARIONSTANTEKAUFTEINENCOMPUTEREINETASTATUREINENSCANNEREINENLAUTSPRECHEREINE

MAUSEINEUSBFLASHDISKEINENBILDSCHIRMUNDEINECD. 

B)MARIONSTANTEKAUFTEINEZIEGEEINENKATEREINESCHLANGEEINENHAMSTEREINKANINCHEN. 

● učebnice  

str. 64/ cv. 11 – Co má Dieter? Co nemá Dieter?                                                                                                        

                              Tvoř věty, pracuj podle vzoru. 

str.64/ cv. 12 – Co mají? Co nemají?  

vzor: Herr Lang hat ein Haus, er hat keinen Hund. 

● pracovní sešit 

str.53/ cv. 7 – Připomeň si znovu poslechové cvičení. Která to jsou zvířata?                                          

(poslech na stránkách školy) 

a) Odpovídej celou větou. 1. Ute hat einen Hund, eine Katze und …….. 
 

● Do pátku vyplň online kvíz (bude hodnocen) – Procvičujeme 6. okruh 

https://forms.gle/UqTKwgxqF6mBtkNaA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obě cvičení si připrav na 

páteční ústní zkoušení. 

https://forms.gle/UqTKwgxqF6mBtkNaA


Přírodopis  

Šelmy 

= dělí se do několika čeledí (psovité, medvědovité, kočkovité, lasicovité, …) 

Všechny tyto šelmy jsou velmi známé. Informace jsem protentokrát neskenovala, myslím si, že 

vše hravě zvládnete i bez toho. 

Svou práci mi pošli. 

Ke každému ze 4 textů přiřaď správný obrázek. Všechny kočkovité šelmy na 

obrázcích pojmenuj a umísti je pomocí čísla do správného kontinentu. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis 
Tento týden nás čekají tři úkoly na téma Světový oceán. První  odevzdáte  po mailu, druhý 
nalepíte či přepíšete do sešitu a třetí  budete prezentovat ústně na videokonferenci. 
 
1. Roztřiďte do sloupečků uvedená moře podle oceánů, jejichž jsou součástí. Použijte atlas. Tabulku 

vyfoťte a pošlete na krtousova@zsvacov.cz do 20.3. 

Středozemní, Bílé, Černé, Žluté, Rudé, Baltské, Severní, Karibské, Arabské, Korálové, Keltské, 

Čukotské, Jihočínské, Sargasové, Barentsovo, Beringovo, Baffinovo, Labradorské, Amundsenovo 

 

Severní ledový o. Tichý oceán Atlantský oceán Indický oceán Jižní oceán 

     

2.  Přepiš nebo nalep do sešitu zápis Význam moří a oceánů: 

• Námořní doprava 

• Cestovní ruch - pláže, vodní sporty 

• Rybolov 

• Ukládání radioaktivního odpadu 

• Těžba nerostných surovin - ropa, zemní plyn, soli, uhlí, rudy 

• Přílivové elektrárny 

• Zásobárna vody 

• Život na Zemi – vznikl v oceánu, pohlcuje až 85 % dopadajícího slunečního záření 

->regulátor teploty ovzduší, oběh vody na Zemi 

• Žije v něm mnoho rostlin a živočichů 

 
3.  Vyber si jedno z 9ti témat označených puntíkem a zpracuj toto téma v rozsahu 1 minuty 

povídání. Toto téma mi potom na videokonferenci odprezentuješ. Můžeš se koukat do svých 

poznámek, ale ne číst. Termíny na videokonferenci každý den  v 18.45, čt a pá ve 12 hod. Dopředu 

mi napiš mail, že se připojíš. Možnost bude i další týden, termíny budou v dalším zadání úkolů. 

 

mailto:krtousova@zsvacov.cz

