
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 7. TŘÍDA (19. - 23. 4.) 

Milí sedmáci, 

i 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:  J. London (plnili jste online test) 

  samostatný úkol z ČJ (těsný a volný přívlastek) 

ve čtvrtek:  sešit z dějepisu (kontrola práce – Lucemburkové na českém trůně) 

 

Mluvnice:  

při videokonferenci společně projdeme: 

uč. str. 124 / cv. 2 (kontrola samostatného úkolu, dokončení cvičení) 

 

zapiš si do sešitu mluvnice: před úterní videokonferencí 

Příslovečná určení 
= rozvíjející větné členy (rozvíjí sloveso, přídavné jméno, někdy příslovce) 
ptáme se: různými příslovci a řídícím výrazem 
 
1. Příslovečné určení místa (Pum) 
ptáme se: Kde? Kam? Odkud? Kudy? 
Stál na rohu ulice. (Kde stál?)  Vrátil se z výpravy. (Odkud se vrátil?) 
Půjdu do lesa.  (Kam půjdu?)  Půjdeme přes les. (Kudy půjdeme?) 
 
2. Příslovečné určení času (Puč) 
ptáme se: Kdy? Odkdy? Dokdy? Jak dlouho? Jak často? 
Vrátila se před hodinou. (Kdy se vrátila?) 
Divadlo bude od pěti.  (Odkdy bude divadlo?) 
Budeme tam do dvou.  (Dokdy tam budeme?) 
Učila se hodinu.  (Jak dlouho se učila?) 
Přišel občas.   (Jak často přišel?) 
 
při videokonferenci společně projdeme: 

uč.  str. 106 / cv. 1 
 
!!! zapiš si do sešitu mluvnice: před čtvrteční videokonferencí 

Vedlejší věty příslovečné místní 
příklady vět opiš z učebnice str. 107, ke každému souvětí zapiš otázku a grafický zápis souvětí 
 
Vedlejší věty příslovečné časové 
příklady vět opiš z učebnice str. 107, ke každému souvětí zapiš otázku a grafický zápis souvětí 
 
kontrolu vedlejších vět místních a časových uděláme společně při videokonferenci 
uč. str. 107 / cv. 1 
 



 

Samostatný úkol: 

Podtrhni přívlastky těsné a volné, označ je: těsné (T), volné (V), nezapomeň doplnit čárky 

Tento obraz zakoupený nedávno Národní galerii patří k vrcholným dílům z období renesance. 

Jděte ulicí vedoucí k parku. 

Nad hlavami se nám řítila těžká mračna šedá jako starý cín. 

Půjdeme se posadit na lavičku obrácenou proti sluníčku. 

Prohlíželi jsme si šperkovnici vykládanou drahokamy. 

Dům sousedící s naším je už více než rok opuštěný. 

Petr zaskočený nečekanou otázkou nevěděl, co odpovědět. 

Postel stojící v koutě byla rozestlaná. 

Náhle vkročil do světla linoucího se z pouliční lampy nějaký muž. 

 

práci pošli na email spejzlova@zsvacov.cz do pátku 23. 4.  bude hodnocena 

 

 

Literatura:  

zkontroluj si, že do čtenářského deníku sis zapsal 4 knihy, po návratu do školy  předložíš ke kontrole 

četba vlastní knihy – kdo neposlal název a autora 5. knihy, učiní tento týden (inspiruj se i čítankovou 

četbou) 

     

Sloh: vlep do slohového sešitu 

Výtah 
- slohový útvar, který slouží k zachycení nejdůležitějších a nejzajímavějších informací z původního 
textu 
- je stručný a výstižný, snažíme se psát vlastními slovy 
- zkráceně zaznamenává obsah jednotlivých textových úseků (odstavců) 
- dodržujeme chronologii textu 
- v závěru se uvádí prameny, ze kterých jsme čerpali 
 

 
Text ke splnění slohového úkolu najdeš na další stránce: 

1. Přečti si text. 

2. Zapiš do slohového sešitu krátkou anotaci: (V několika větách obecně vyjádři, o čem článek 

pojednává.) 

3. a) Vysvětli významy slov pravděpodobnost, dutina, konzumace a alergie.  
     b) Uveď synonyma ke slovům šťáva, vyrážka, doporučují, dráždit a odborník.  
     c)  Vyhledej v textu tři sousloví.  
4. Sestav osnovu textu. 

5. Zpracuj výtah (zachovej počet odstavců, pokus se o vyjadřování vlastními slovy, neopisuj doslovně 

text) 

Úkoly 2, 3 a 4 pošli ne email spejzlova@zsvacov.cz do pátku 23. 4., budou hodnoceny 

úkol 5 si písemně připrav, zkontrolujeme ho v dalším týdnu při hodině 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz
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Text ke slohovému úkolu: 

 

Je sršeň pro člověka nebezpečná?  
Každý z nás určitě pocítí strach, pokud se v přírodě potká se sršní obecnou. Většina obav z tohoto 

hmyzu pramení z jeho velikosti a hlasitého bzučení. Sršeň je sice mohutnější než včela nebo vosa, ale 
má daleko méně jedu. Včely i vosy jsou na rozdíl od sršně útočnější, takže pravděpodobnost, že vás 
bodnou, je daleko vyšší.  

Sršeň obecná je chráněná. Vyskytuje se jak v Evropě, tak v Asii. U nás se zdržuje v lužních lesích nebo 
na loukách, tj. na místech vhodných k lovu. Hnízda si nejčastěji tvoří v dutinách stromů, ale můžeme ji 
spatřit také u lidských obydlí, například v různých stodolách nebo v půdních prostorách.  

Sršně loví převážně hmyz. Nepohrdnou ani sladkými šťávami ze stromů nebo z ovoce. Část 
uloveného hmyzu (např. mouchy, motýla, včely, vážky nebo vosy) sršeň okamžitě zkonzumuje a část 
slouží jako potrava pro mladé jedince v hnízdě. Během teplých letních dnů nosí dělnice do hnízda vodu, 
kterou zvlhčují vnitřní prostory.  

Žihadlo sršně slouží především k lovu. Na člověka tento hmyz útočí jen tehdy, cítí-li se v ohrožení. 
Její bodnutí je sice velmi bolestivé, ale výzkumy prokázaly, že útočné látky včel jsou až patnáctkrát 
účinnější, a tudíž daleko nebezpečnější. Jestliže člověk není na jed tohoto hmyzu alergický, není pro něj 
žihadlo sršně nebezpečné. Smrtelnou dávkou pro lidský organismus by byly teprve desítky až stovky 
sršních bodnutí. Pokud se po bodnutí objeví výrazný otok či vyrážka, ztížené dýchání, nebo zvracení a 
bolesti břicha, je nutné okamžitě vyhledat lékaře nebo zavolat rychlou záchrannou službu. Zajímavostí 
je, že sršeň dokáže svůj jed vystříknout až na vzdálenost čtyřiceti centimetrů. Jestliže dojde k zasažení 
očí, účinkuje její jed jako slzný plyn. Jeho účinky většinou do půl hodiny odezní.  
Odborníci doporučují, abychom se k sršnímu hnízdu nepřibližovali blíže jak na dva metry. Pokud nebu-

deme sršeň dráždit rychlými pohyby, prudkými otřesy a umožníme jí volný pohyb v prostoru, pak se 

setkání s ní nemusíme obávat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dějepis  
ve čtvrtek (kontrola práce z minulého týdne: Lucemburkové na českém trůně) 

 

Karel IV.  (uč. str. 99 - 102) 

 

1. Vyber k jednotlivým rokům v prvním sloupci správné události (políčko označ křížkem): 

 
 

2. Kde jsi umístil křížek je napsán údaj v barevném rámečku, ten doplň níže (dodržuj pořadí a drž se 

stejné barvy): 

 

 
 

3. Čeho se popis týkal? ________________________________________ 

 

4. Přiřaď k mapě jednotlivé erby a názvy území, 

která Karel IV. ovládal: 

 

 
 

Čechy  

Morava 

Slezsko 

Horní Lužice = zlatá zeď s trojím cimbuřím 

Dolní Lužice = červený býk ve stříbrném poli 

Braniborsko = červená orlice ve stříbrném poli 

 

 

pracovní list pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději do pátku 23. 4. - bude hodnocen 
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Matematika 

(vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 19.4. a ve středu 21.4.) 

Desetinná čísla (učebnice: Matematika C: str. 68-69), Zaokrouhlování desetinných čísel 

1. Máme 3 barevné tyče, z nichž každá má délku 4,2m. Modrou tyč rozdělíme na 3 stejné 

hůlky. Zelenou na 6 stejných hůlek a žlutou na 12 stejných hůlek. Zjistěte, jak dlouhá je 

modrá hůlka, zelená hůlka a žlutá hůlka. 

2. Máme 3 barevné tyče, z nichž každá má délku 4,2 m. Z modré tyče řežeme hůlky délky   

1,4 m. Ze zelené tyče řežeme hůlky délky 6 dm. Ze žluté tyče řežeme hůlky délky 0,12m. 

Zjistěte, kolik hůlek nařežeme z modré, kolik ze zelené a kolik ze žluté tyče. 

3. Nástěnka má rozměry 4 dm x 5 dm. Je rozdělena na 9 obdélníků A až I. Odhadem 

uspořádejte obdélníky podle obsahu od nejmenšího k největšímu. Pak výpočtem prověřte 

svůj odhad. Všechny obsahy obdélníků zaokrouhlete na desetiny. 

 

4. Zaokrouhli na desetiny: 

 

5. Zaokrouhli na setiny: 

 



6. Zaokrouhli na dvě desetinná místa: 

 

7. Zaokrouhli: 

 

8. Doplň číslici tak, aby zápis byl správný. Najdi všechny možnosti. 

 

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 23.4.! Bude 

hodnoceno známkou!  

Úkol: Zaokrouhli daná čísla. 
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Fyzika 

- poznámky si přepiš nebo vlep do sešitu fyziky: 

Newtonovy zákony 

1. Zákon setrvačnosti 
Těleso setrvává v klidu, nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není 
nuceno vnějšími silami tento stav změnit. 
2. Zákon síly 
Na působení síly reaguje těleso zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo 
úměrné hmotnosti tělesa. 
3. Zákon akce a reakce 
Tělesa na sebe působí vždy stejně velkými silami, které mají opačný směr. 

 

Úkol: Pusť si! 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150003-

newtonovy-zakony/ 

 

Úkoly: (vyřešíme společně při videokonferenci ve čtvrtek 22.4.) 

1. Pokus se vysvětlit, proč se v autech používají bezpečnostní pásy. Uveď, se kterým 
pohybovým zákonem to souvisí.  
 
2. Rozjíždějí se dva kamióny, první prázdný a druhý naložený nákladem. Napiš, který dříve 
dosáhne rychlosti 70 km/h. Své tvrzení zdůvodni. Uveď, se kterým pohybovým zákonem to 
souvisí.  
 
3. Těleso o hmotnosti 8,5 kg působí silou na desku stolu. Jakou silou působí stůl na těleso? 
Uveď, se kterým pohybovým zákonem to souvisí.  
 
4. Které brzdné síly působí na: a) loďku plovoucí ve vodě  
                                                       b) parašutistu při seskoku z letadla 
                                                       c) kola automobilu při jízdě. 
5. Doplň věty: 
Působí-li na těleso síla, mění se jeho rychlost. To znamená, že se uvede těleso z klidu do 
pohybu, nebo se pohyb tělesa urychlí, zpomalí, zastaví nebo se změní jeho směr. Čím větší 
síla po určitou dobu na těleso působí, tím je změna jeho rychlosti větší. Čím větší má těleso 
hmotnost, tím je změna jeho rychlosti působením síly po určitou dobu menší. Proti pohybu 
těles působí brzdné síly-třecí síly nebo odporové síly. 
Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrně přímočarém, pokud není vnější silou 
nuceno tento stav změnit. 
Působí-li jedno těleso na druhé silou (akce), působí i druhé těleso na první stejně velkou silou 
opačného směru (reakce). Síly vzájemného působení současně vznikají a současně zanikají. 
Síly vzájemného působení dvou těles působí vždy na dvě různá tělesa, proto se nemohou ve 
svých účincích rušit-nejsou v rovnováze.  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150003-newtonovy-zakony/
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Anglický jazyk  

Opakujeme past simple – pravidelná slovesa – gramatika viz. sešit gramatiky + přehled v učebnici 

str.72-73.  

Úkoly do středeční konference:  

Učebnice str. 71/ cv. 4 – Match the places with the pictures. Přiřaď obrázky k názvům míst. 

PS – str. 62 cv. 1, 2. 

Přečíst a do gramatiky vylepit → Pomocí této tabulky vypracujte v PS cvičení 3/str.63. 

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

Vazba: How about…? nebo What about…? A co tak? 
 
Tuto vazbu použijeme  při návrhu na nějakou činnost→ How about playing tennis? How about staying 
on a campsite?  A co tak zahrát si tenis? A co tak zůstat v kempu? 
 

Odpověď: I would (I´d) rather play football. I´d rather not stay in a tent.  

Raději bych si zahrál fotbal. Raději bych nezůstal ve stanu.  
 

I would rather not. Já Raději ne. I would like. Rád bych. I would love. Moc rád bych. 

 

 

DÚ do pátku: Napiš pohlednici z dovolené svému kamarádovi do Anglie. Úkol bude hodnocen. Použij 

minulý čas prostý. Pohlednici vytvoř jakoukoliv, důležitý je text😊. Pošlete na můj email do pátku 23.4.  

 

 

 

 

 

 



Německý jazyk 

EINHEIT 7 – Wo und wann? Kde a kdy? 

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

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

PS – str. 67 

● učebnice  

str. 69/ cv. 3, 4, 5, 6 – Procvičuj číslovky do 100.  

● pracovní list  – Die Zahlen von eins bis hundert (číslovky od 1 -100) 

Přepiš/Vlep do sešitu. 

 

 

● pracovní sešit 

str. 60/ cv. 3 – Poslouchej a piš čísla. Poslech na stránkách školy. 

str. 60/ cv. 5 – Zapiš čísly. 

 

 

 

 

 

 

Zkontrolujeme v pátek při 

videokonferenci. 



Přírodopis  
Primáti 

 

 

 



 

Pracovní list SVOU PRÁCI MI POŠLI 

1) Přečti si informace o primátech a do 

křížovky doplň jména běžných primátů. 

V tajence najdeš název skupiny 

nejrozvinutějších primátů.  

Do tabulky rozřaď primáty z křížovky. 

poloopice  

lidoopi  

ostatní opice  

 

2) Kterou část těla mají všechny opice kromě lidoopů? 

3) Napiš znaky, kterými se lidoopi podobají člověku: 

 

4) Proč jsou primáti ve volné přírodě ohroženi? 

 

 
   
 



Zeměpis 

Tento týden se začneme zabývat Politickým zeměpisem Asie, tzn. postupně budeme probírat 

jednotlivé oblasti Asie, které mají vždy nějaký jednotící prvek. 

Čekají vás čtyři úkoly: 1. seznámit se v atlase s jednotlivými asijskými státy, 2. zjistit, na jaké 

regiony se dělí - doplň, 3. začneme s prvním regionem Blízký východ –  doplň si zápis a 4. koukni se na 

videa k tématu. 

 Druhý a třetí úkol mi pošlete do 22.4. na krtousova@zsvacov.cz. 

1. Koukni se na Politickou mapu Asie na str. 82 - 83 v atlase, zkus si vyhledat v mapě některé státy, které 

znáš. Pak si procvič asijské státy v online mapě: https://online.seterra.com/cs/vgp/3167. 

 

2. Politická mapa ASIE 

V Asii se nachází 44 plně nezávislých a mezinárodně uznaných států, 5 částečně uznaných  států 

– Abcházie, Náhorní Karabach, Severní Kypr, Jižní Osetie a Tchaj-wan a 6 závislých území. Kvůli 

zjednodušení vytváříme skupiny států, které mohou vznikat dle různých hledisek (poloha, náboženství, 

HDP, politický systém,…). My budeme používat regiony dle zeměpisné polohy a ty jsou (uč. str. 99): 

1. 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. 8. 

 
 
Blízký východ (učebnice str. 100-101) 
- oblast blízko Evropy a A…………. 
- místo střetů kultur 
- posvátná místa pro 3  náboženství: k…………………….., j……………………… a i……………. => četné konflikty 
- subtropické suché či přímořské klima 
- státy: K…………., T…………………, I…………….., L………………., S……………..., J…………… a částečně uznané 
Palestinská autonomní oblast a Severní Kypr 
 
Turecko 
- část země leží v E……………., není člen EU (usiluje od roku 2003) 
- textilní a potravinářský průmysl, turismus 
- umírněný islám 
- K………….. snaha o samostatnost 
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Kypr 
- člen EU, turismus, rozdělen na ř………………… a t……………….. část 
 
Izrael 
- jediný ž………….. stát na světě, vznik roku 1967 na území tehdejší P…………………, velká podpora z USA 
- nejvyspělejší stát oblasti – výroba letadel, zbraní, léků, těžba ropy, zpracovávání d…………………. 
- turismus (Jeruzalém, Mrtvé m………) 
 
Libanon 
- dříve „Švýcarsko východu“ – přírodní krásy, banky x občanská válka a konflikty s Izraelem 

Sýrie 
- těžba ropy, chemický průmysl, spory s I…………………. 
 
 Jordánsko 
- výroba látek, spory s Izraelem 
 
 
Videa: 
Mrtvé moře 
Jordánsko: Mrtvé moře - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 
https://edu.ceskatelevize.cz/zachrana-mrtveho-more-5e441a6ef2ae77328d0a6c88 
Judaismus = židovské náboženství 
Judaismus - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8936-jordansko-mrtve-more?vsrc=predmet&vsrcid=zemepis
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IKT 

ÚKOL NA TÝDEN (ODEVZDAT DO 22. 4. 2021) 

• pokračuj s minulým souborem 

• máme hotovo: pozadí podvodní svět; vlastní rybička, která se pohybuje a její pohyb ovládá 

hráč a postava žraloka, který rybičku honí (sám, není nikým ovládán) 

• ÚKOL: vyladit ovládání rybičky (aby byla dobře ovladatelná), nastavit u žraloka, aby se zastavil 

a něco udělal (zvuk, nebo něco řekl), pokud rybičku chytí – využij bloky z nápovědy v obrázku 

• nápovědu i minulá zadání najdeš případně v Moodle 

• prográmek pošlete na mail: admin@zsvacov.cz nebo sdílejte přes scratch 
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