
Domácí příprava 7. třída: 18. – 22. 1. 

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 navíc: sešit ze slohu 

ve čtvrtek: sešit z literatury a z dějepisu (kontrola prací z minulého týdne) 

 

Mluvnice:  

vrátíme se znovu k učivu minulého týdne: 

✓ přísudek + jeho druhy  

✓ druhy vět podle postoje mluvčího 

 

při videokonferenci společně projdeme: 

OPČ 1 str. 29 / cv. 3 a 4 (od věty 5) 

 str. 29 / cv. 6 

uč.  str. 93 + 94 / cv. 1 

OPČ 1 str. 21 / cv. 6  

 

Druhy vět (máš zapsáno z minulého týdne) 

jednoduchá = má pouze 1 přísudek (Večer jsme šli do kina.) 

souvětí = více přísudků (Odpoledne se sejdeme, půjdeme do lesa na houby.) 

hlavní (VH) = mluvnicky nezávisí na jiné větě, může být pouze větou řídící  

vedlejší (VV) = závisí na jiné větě, může být větou řídící i závislou  

řídící = věta, kterou se ptáme na jinou větu v souvětí 

závislá = věta, kterou si odpovídáme 

 

projdeme při videokonferenci: 

OPČ 2 str. 3 /cv. 1, 3  

OPČ 2 str. 4 / cv. 7 

 

napiš do sešitu mluvnice před čtvrteční videokonferencí: 

Vedlejší věta přísudková 

- nahrazuje jméno v přísudku jmenném se sponou 

- v řídící větě zůstává spona, přísudkové jméno je vyjádřeno větou vedlejší 

Nejsem spolehlivý. (věta jednoduchá, přísudek jmenný se sponou) 

Nejsem takový, aby se na mě nedalo spolehnout. 

1 VH, aby 2 VV přísudková. 

 

 

uč. str. 94/ cv. 1 nahoře – z posledních dvou odstavců vypiš všechny přísudky a urči jejich druh, (od 

věty: Dívka se polekala), cvičení piš do sešitu mluvnice, vyfoť a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz 

nejpozději do pátku 22. 1.   (bude hodnoceno známkou)  

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Literatura:  

• četba vlastní knihy  

• ve čtvrtek si odpovíme na otázky k textu O slepém Abdalláhovi (odpovědi jste si zapsali do 

literárního sešitu) 

• přečti si dvě ukázky Jaroslava Huláka: Odysseova dobrodružství (Čítanka str. 70 – 73) a poté 

odpověz na otázky v online testu (odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy) 

https://forms.gle/9EPb9vNua3BJQRUu6 

online test splň do pátku 22. 1. - bude hodnocen 

 

 

Sloh: 

 

Líčení  

při úterní videokonferenci - kontrola práce z minulého týdne (doplnění slov do textu a vlastní líčení: 

Procházka zimní krajinou)  

 

 

 

IKT  

Jak jsme se domluvili minulý týden, tento týden budeme věnovat individuálním konzultacím a uzavírání 
klasifikace. Pro 7. třídu je stanoven termín konzultací na pondělí 18. 1. 2021 od 13:00 do 14:00 
(případně déle). Jelikož budu mluvit vždy s jedním nebo se dvěma z Vás, nemusím Vás hned připojit 
do hovoru - nevzdávejte to a zkoušejte se připojit později. Na všechny se dostane.  
Pro jistotu připojuji seznam žáků, se kterými jsem se domlouval na individuální konzultaci: Čejka, 
Josefík, Kaskoun, Kratochvílová, Mauric, Jasmína Rasochová, Rejšek, Stevanović, Urban.  
Ostatní žáci se připojovat nemusí, ale pokud bude někdo něco potřebovat, klidně se připojte. Pokud se 

termín někomu nehodí, nebo se v průběhu nezvládne připojit, domluvíme se přes email na jiný termín.  
 

 

Přírodopis 

Dravci a sovy 

Vypracuj testík na odkazu: https://forms.gle/FHS79uhvAeGc9hWV8  

Část testu je zadána formou otevřených otázek a neuvidíš hned, jestli to máš dobře nebo ne – 

opravovat to budu ručně a hodnocení najdeš později na škole online. Dej si záležet, tvou práci budu 

hodnotit známkou. 

Vše najdeš v učebnici na str. 46 a 47, případně využij internet. 

 

https://forms.gle/9EPb9vNua3BJQRUu6
https://forms.gle/FHS79uhvAeGc9hWV8


Dějepis  
ve čtvrtek kontrola práce z minulého týdne (Vrcholný a pozdní středověk) 

Město (uč. str. 72 – 77)  

 

 
3. Jaký je rozdíl mezi městem poddanským a královským? 

 

4. Města získala od svých zakladatelů různá práva a výsady. Přiřaď, co k sobě patří: 

1. ____  2. _____ 3. ____  4. _____ 5. ____ 

 

1. právo trhové   A. soudit a popravovat zločince 

2. právo várečné  B. postavit hradby 

3. právo hrdelní   C. vařit pivo 

4. právo mílové   D. pořádat trhy 

5. právo hradební  E. žádný řemeslník se nesměl usadit v okruhu 1 míle od města 

 

vyplněný pracovní list pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději v pátek 22. 1.   

1. 

2. 
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Matematika 

Zlomky (vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 18.1.) 

Učebnice: Matematika C: str. 48 – 49/ cv. 1 – 6 (Zlomky III): opakování – krácení, rozšiřování 

zlomků, hledání společného jmenovatele a sčítání zlomků 

(Vše vypracuj do sešitu matematiky!) 

Mocniny (vyřešíme společně při videokonferenci ve středu 20.1.) 

Mocniny jsou zkráceným zápisem opakujícího se násobení stejných čísel 

např.: 8.8.8=83 (čteme: „osm na třetí“); 7.7.7.7=74 (čteme: „sedm na čtvrtou“) 

 

- obecně platí: a0 = 1, a ≠ 0 
                           a1 = a 
                           a2 = a . a  
                           . 
                           .  
                           an = a . a . …………. . a 
Druhá mocnina: Je dobré umět! 

 

- zapamatuj si: např.: - 22 = - 4; (- 22) = 4 

Úkoly: Druhá mocnina: 

1) Zapiš jako mocninu: 

 



 

                  

 

 

 

 

 



Fyzika  

Učebnice: Fyzika 1: str. 38 – 42: Hustota; Výpočet hustoty – přečíst a přepsat nebo vlepit 

poznámky do sešitu fyziky: 

Hustota, výpočet hustoty 

- udává, jaká je hmotnost tělesa z dané látky o objemu 1 cm3 nebo 1 m3; různé látky mají 

různou hustotu 

- označení hustoty: 𝝆 řecké písmeno („ró“) 

- vztah pro výpočet hustoty: 𝝆 = 
𝒎

𝑽
                            (m = hmotnost(kg); V = objem(m3)) 

- jednotka hustoty: 
𝐤𝐠

𝐦𝟑
 nebo 

𝐠

𝐜𝐦𝟑
 

- hustota pevných látek se určuje na základě měření jejich hmotnosti a objemu 

- hustota kapalných látek se může určit stejným způsobem, existují však hustoměry, jimiž lze 

hustota kapaliny přímo změřit 

 

Úkoly: (vyřešíme společně při videokonferenci ve čtvrtek 21.1.) 

1) Určete hustotu plastelíny, jestliže kousek plastelíny o objemu 50 cm3 má hmotnost 75 g. 

2) Plná kovová figurka vojáka má objem 17 cm3 a hmotnost 46 g. Z jakého je asi kovu? 

3) Zlatý prsten má objem 1,5 cm3. Jeho hmotnost je 29 g. Je vyroben z ryzího zlata, nebo ze 

slitiny zlata se stříbrem? 

4) Vyhledej hustoty následujících látek. 

 



Anglický jazyk  

Dobrý den, sedmáci,  

tento týden se opět uslyšíme v úterý a ve středu.  

Nová gramatika 

 Prosím vylepte si, nebo přepište do sešitu gramatiky. Učebnice str. 64  Describing people 

Pokud chceme někoho popsat, nebo porovnat s někým – použijeme otázky: 

 

1.Who does he/she look like? Does he/she look like his father or mother?  

 Komu se on/ona podobá? Je podobný/ná otci, nebo matce? 

 

Pozor!! 

Další fráze je velmi podobná, ale má jiný význam: 

2.What does he/she look like? Jak vypadá? Is he/she tall, short, fat,slim…? 

 

 

 

Úterý: 

Vypracujte: WB str. 58/cv.1. Zkontrolujeme společně. 

Středa: 

Budeme společně probírat cvičení v učebnici str. 64.  

Vypracujte WB str.58/cv.2. Zkontrolujeme společně. 

 

 

 

 

 



Německý jazyk 

EINHEIT 5 – Mein Hobby 

Videokonference v pátek od 9:00.  

Všechny úkoly zvládni do páteční videokonference!! 

● Do školního sešitu přelož věty. Dbej na správný slovosled! 

1. V pondělí hraji fotbal.   2. V úterý plaveme.    3. Ve středu maminka vaří.    4. Ve čtvrtek 

Anna stanuje.   5. V pátek poslouchají hudbu.   6. V sobotu hraje Max na housle.   7. V neděli 

poslouchám hudbu. 

 

● Učebnice 

str. 55/ cv. 15, 16 – Přečti a přelož oba e-maily. 

str. 56/ cv. 16 a) – Správně nebo špatně? 

 

● Pracovní sešit 

str. 45/ cv. 10 – Napiš o sobě také krátký e-mail. (Wie heiβt du? Wo wohnst du? Woher 

kommst du? Wie alt bist du? Was machst du gern? Was magst du?) 

 

● Do pátku vyplň ONLINE KVÍZ – Časování slovesa „sein=být“. Bude hodnocen! 

https://forms.gle/N5o5HeXEQGAMuZKN8 

Bodové hodnocení: 10-9 b. (1); 8-7 b. (2); 6-5 b. (3); 4-3 b. (4); 2 b. (5) 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/N5o5HeXEQGAMuZKN8


Zeměpis 

1. doplňte do textu chybějící hlavní města států a přiřaďte ke každému státu patřící text, hledejte 
v učebnici – str. 65 a atlase mapa Jižní Ameriky str. 117, zápis vlepte (popř. přepište do sešitu) a 
doplněný pošlete na adresu krtousova@zsvacov.cz do 23.1. 
 
Andské státy  
- severní oblast And, sopečná činnost 
- vysoké nadmořské výšky – na malém prostoru se střídají všechny vegetační stupně 
- horská údolí – káva, cukrová třtina 
- nerostné suroviny – ropa, zlato, měď, barevné kovy  
- převažují potomci indiánů a mestici – jednotící jazyk španělština 
- patří sem tyto státy: 

1. Kolumbie – hl. město: B……………….. 
2. Ekvádor – hl. město: Q……………. 
3. Peru – hl. město: L………………. 
4. Bolívie – hl. města: L… …….. a S…………….. 

 
A. Nejchudší země Jižní Ameriky, většina území vysoko v Andách – drsné podmínky k životu –

sucho a zima, dříve těžba stříbra – dnes cín a ropa, dvě hlavní města 
B. Leží přímo na rovníku, pěstování tropických plodin a rybolov, těžba ropy 
C. Chudší zemědělský stát, pěstování banánů a orchidejí, těžba zlata a smaragdů, hlavní zdroj 

peněž pěstování koky a marihuany – vývoz kokainu hlavně do USA 
D. Bývalá země Inků – kulturní památky – turismus, chudá země, rybolov 

 
Řešení (doplň písmenko): 1.  ….., 2. ....., 3. ….., 4. …… 
 

2. doplňte do textu chybějící hlavní města států a přiřaďte ke každému státu patřící text, hledejte 
v učebnici – str. 68-69 a atlase mapa Jižní Ameriky str. 117, zápis vlepte (popř. přepište do sešitu) 
a doplněný pošlete na adresu krtousova@zsvacov.cz do 23.1. 
 
Země Jižního rohu Ameriky 
- pobřeží Tichého oceánu – poušť Atacama – nejsušší na světě 
- oblast Patagonie, mírné podnebí, stepi, chladné pouště 
- řeky Paraná a Uruguay – jejich ústí záliv La Plata 
- patří sem tyto státy: 

1. Argentina – hl. město: B……….. …………. 
2. Chile – hl. město: S………………….. 
3. Paraguay – hl. město: A………………… 
4. Uruguay – hl. město: M…………………………. 

 
A. Nejchudší ze států, nemá přístup k moři, zemědělství a těžba dřeva 
B. Nejdelší a nejužší země světa na úpatí And, poušť Atacama, od subtropického podnebí až po 

ledovce, těžba mědi a guána – trus mořských ptáků – hnojivo, rybolov a vývoz vína 
C. Zemědělský stát – chov ovcí a dobytka, pěstuje se subtropické ovoce 
D. Druhá největší země Jižní Ameriky, zemědělství – chov ovcí a dobytka, pěstování pšenice a 

ovoce, vývoz vína, převažují potomci Evropanů 
 
Řešení (doplň písmenko): 1.  ….., 2. ....., 3. ….., 4. …… 

Procvič si místopis: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-7-trida - Jižní Amerika - státy a města 
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