
 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 7. TŘÍDA (22. – 26. 3.) 

IKT - programování 

 
Zadání: naprogramujte ve Scratchi program, ve kterém rozpohybujete kocoura pomocí 
kláves. Program pošlete nejpozději ve čtvrtek 25. 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:   E. Hudečková – Bratříček Golem (plnili jste online test)                   

    Strukturovaný životopis (slohový sešit) 

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

 

 

Mluvnice:  

při videokonferenci společně projdeme: 

kontrola úkolu z minulého týdne (přívlastky) 

OPČ 2  str. 5 / cv. 1, 2  (druhy vedlejších vět, grafické zápisy souvětí) 
uč.   str. 119 / cv. 3, 5 (shodný a neshodný přívlastek) 

OPČ 1  str. 34 + 35 / cv. 8, 11 

 

v rámci procvičování učiva (Druhy přívlastků) splň online test – nejpozději do pátku 26. 3.  

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

odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy 

https://forms.gle/c8pjNtUcAHXWWwma7 

 

zapiš si do sešitu mluvnice: před čtvrteční videokonferencí 

Přívlastek  
c/ postupně rozvíjející: (Pk PR) – řídící podstatné jméno je postupně rozvíjeno dvěma nebo více 
přívlastky, nepatří do jedné významové řady, nespojují se spojkami ani čárkami. 
    den 
   letní 
  krásný  
 takový   
d/ několikanásobný: (Pk Něk.) – řídící podstatné jméno je rozvito přívlastky, které patří do jedné 
významové řady, jsou souřadně spojené spojkami či čárkami, každý z přívlastků rozvíjí přímo řídící 
jméno 
 letecká, železniční a silniční doprava 
 
při videokonferenci společně projdeme: 

OPČ 1  str. 35 / cv. 12 (přívlastky postupně rozvíjející a několikanásobné) 
uč.   str. 121 / cv. 2 
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Literatura:  

četba vlastní knihy 

v úterý  si připomeneme ukázku E. Hudečková – Bratříček Golem – plnili jste online test 

 

přečti si ukázku: (Čítanka str. 124 - 129) a odpověz na otázky v online testu do pátku 26. 3., 

odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy, test bude hodnocen 

https://forms.gle/ScrDfcD5hRRFMSyRA 

 

Sloh: 

v úterý kontrola práce z minulého týdne (Strukturovaný životopis) 

 

Životopis slavné osobnosti (=biografie) 

= žánr, který zachycuje hlavní životní osudy nějaké významné osobnosti (panovníka, spisovatele, 

umělce, vědce, sportovce aj.) 

- autobiografie = autor popisuje vlastní život 

 

 

 
 

Úkol: Vyber si jakoukoliv jednu osobnost a zpracuj její biografii. 

 

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

Pokud by ses chtěl/a se svou prací pochlubit, můžeš ji poslat na email spejzlova@zsvacov.cz 
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Dějepis  
ve čtvrtek (kontrola práce z minulého týdne – Objevné plavby pokračování) 

Poslední Přemyslovci       (uč. str. 93  – 96) 

1. Najdi v následujícím textu čtyři chybné údaje, podtrhni je a oprav. 

 

Přemysl Otakar I. byl nedědičný český král. Potvrzení tohoto titulu získal v roce 1111 listinou, které se 

dne říká Zlatá bula neapolská. Po jeho smrti nastoupil na trůn Václav II. 

2. Doplň rodokmen: 

           Přemysl Otakar I. 
(1197 – 1230) 

 

 
sv.  …………………………………………         …………………………………………. 
zakladatelka řádu křižovníků                 (1230 – 1253) 
s červenou hvězdou 
 
                  …………………………………………. 

                            král železný a zlatý 

 

 

                  ………………………………………… 

                  zakladatel Zbraslavského kláštera 

 

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

česká královna, manželka            poslední Přemyslovec 
Jana Lucemburského            zabit v Olomouci roku 1306 
 

3. Vyber správnou možnost (i víc než jednu) – vyjde ti název evropského díla, jehož autorem byl 
italský básník: 

Český král Přemysl Otakar II. rozšířil území českého státu až k A) Severnímu –                      

B) Jaderskému moři. K českým zemím připojil O) Rakousy – P) Polsko – T) Uhry –                 

Ž) Korutany – S) Štýrsko a účastnil se také křížové výpravy. Ucházel se dokonce o korunu 

krále K) Svaté říše římské – U) Francie. Volitelé římského krále, kteří se nazývali                    

Í) probošti – Á) kurfiřti, se však obávali, že by vládl příliš pevnou rukou, a zvolili králem 

Rudolfa Habsburského. Český král K) odmítl – D) neodmítl volbu Rudolfa Habsburského 

uznat a mezi oběma panovníky tak došlo k P) usmíření – O) boji. S podporou několika 

českých spojenců se Rudolfovi podařilo Přemysla donutit, aby se vzdal všech získaných 

území a ponechal si jen M) Čechy a Moravu – F) Korutany. Přemysl se S) smířil –                  

E) nesmířil s touto situací, a tak D) došlo – E) nedošlo k novému boji. Nakonec byl 

Přemysl Otakar II. I) poražen – T) zajat – E) zabit v bitvě na Moravském poli roku 1278. 

 

__________________________________ 

pracovní list pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději do pátku 26. 3. - bude hodnocen 
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Přírodopis  

Ploutvonožci 

 

Pracovní list (pošli mi svou práci) 

 



Opakování 

Vypracuj test na odkazu: https://forms.gle/Bk7RxieqYUzs4Ytq9 

Test bude hodnocen známkou, tak si dej hodně záležet. Výsledek uvidíš hned po odeslání. 

Hodnocení:  20 - 17 b = 1   16 - 13 b = 2  12 - 9 b = 3   8 - 5 b = 4 

 

Německý jazyk 

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

EINHEIT 6 

● do školního sešitu přepiš/vlep následující cvičení 

Doplňuješ člen neurčitý ein, eine, ein. Pozor všechny věty obsahují sloveso, které vyžaduje 4. pád. 

Věty také přelož! 

Ergänze. Doplň  
1. Oliver hat zu Hause ............. Schlange und .................. Papagei, Magdalena hat ................. 
Hamster. 
2. Hannah bekommt zum Geburtstag ............. Buch, ............. Handy und .................. Rucksack. 
3. Zu Hause haben wir ................. Computer, .................. Tastatur und .................... Scanner. 
4. Mein Bruder Lukas malt ............ Schildkröte, ......... Kaninchen, ......... Krokodil und ................ Kater. 

 

● pracovní sešit 

str. 54/ cv. 8 – Odpověz na otázky celou větou. 

vzor: Ich habe keinen Bruder. (Nemám žádného bratra.)/ Ich habe einen Bruder. (Mám jednoho 

bratra.) 

Cv. 8/ str. 54 pošli do páteční videokonference na můj mail. Bude hodnoceno! 

str. 54/ cv. 9 – Přepiš text bez chyb do sešitu.  

● Procvičuj online slovní zásobu 6. okruhu  

https://wordwall.net/play/5775/396/639  

Zadej své jméno a soutěž se svými spolužáky, kdo nejrychleji najde správné dvojice. Vítěz si zaslouží 

jedničku. Můžeš soutěžit až do páteční videokonference, kde vyhlásím vítěze. 😊 

https://forms.gle/Bk7RxieqYUzs4Ytq9
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Matematika 

Násobení racionálních čísel 

(vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 22.3. a ve středu 24.3.) 

Úkoly: 

 

        



 

 

 

 

5. Vypočítej. Výsledek převeď na základní tvar zlomku, popř. uveď ve tvaru smíšeného čísla 
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Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 26.3.! Bude 

hodnoceno známkou! Za každé cvičení 1 známka! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fyzika 

Směr svislý a vodorovný 

- gravitační síla nám umožňuje základní orientaci v prostoru – podle ní dovedeme rozlišit 
směry nahoru a dolů 
- směr svislý = je směr do středu Země; svisle se pohybuje i volně padající těleso; k určování 
svislého směru se používá olovnice 
- směr vodorovný = je kolmý na směr svislý; př.: vodorovná je hladina rybníka; k určování 
vodorovného směru se používá libela (vodováha) 
 
Znázornění a měření síly, tíha tělesa 

SÍLA = je fyzikální veličina, která je určena působištěm, směrem a velikostí 
- označení síly: F 
- hlavní jednotka síly: newton (N) 
- sílu znázorňujeme úsečkou se šipkou (= orientovaná úsečka) ve směru, kterým síla působí 
- schéma převodů:  

 
- síla, kterou těleso působí na vodorovnou podložku nebo na závěs, nazýváme TÍHA, ozn. G 
- těleso o hmotnosti přibližně 1 kg umístěném na zemském povrchu je k Zemi přitahováno 
gravitační silou přibližně 10 N (přesněji 9,81 N) 
- tato síla je určena veličinou g a platí g = 10 N/kg (tíha tělesa o hmotnosti 1 kg je přibližně 
10N) 
- tíha tělesa na povrchu Země se vypočítá podle vztahu: G =  m . g (m=hmotnost; 
g=gravitační konstanta) 
- sílu měříme siloměrem 
 
Gravitační síla ve vesmíru 

- tato síla působí kolem všech vesmírných těles 

Úkoly: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 26.3.! Bude 

hodnoceno známkou! 

1) Jaká je tíha pytle brambor o hmotnosti 50 kg? 

2) Jakou tíhu má nákup obsahující 2 kg cukru, 1 kg mouky, 0,25 kg másla a 1,25 kg masa? 

3) Lano jeřábu smí být zatíženo nejvýše silou 10 000 N. Může na něj být zavěšena paleta s 10 

pytli cementu? Každý pytel má hmotnost 50 kg a hmotnost palety je 20 kg.  

4) Jakou tlakovou silou působí člověk o hmotnosti 70 kg na podlahu, má-li na zádech batoh o 

hmotnosti 4,5 kg?  

(návod: použití vzorce: G = m . g; m=hmotnost(kg), g=gravitační konstanta (10 N/kg), 

výsledek vyjádři v N) 

mailto:krbkova@zsvacov.cz


Anglický jazyk  

Sedmáci, 

tento týden pokračujeme v probírání minulého času prostého. Umíte již určit koncovky pravidelných 

sloves v minulém čase a použít sloveso v kladné větě. Tento týden společně probereme zápor 

v minulém čase. 

 Přečíst, vystřihnout a nalepit do gramatiky: 

Minulý čas prostý: Zápor 

Zápor se tvoří podobně, jako tomu bylo u přítomného času. V přítomném čase pracujeme s pomocným 
slovesem do a jeho záporným tvarem don't. V minulém čase však použijeme minulý tvar pomocného 
slovesa do = did + not /didn´t a infinitivu významového slovesa.  

I don't work = nepracuji – přítomný čas prostý = I do not work.  
I didn't work = nepracoval jsem – minulý čas prostý =  I did not work. 
  
PAMATUJ: Zkrácená verze Did not = didn´t !! V hovorové angličtině používáme didn´t. 

1.osoba j.č. I didn ´t work  We didn´t work 

2.osoba j.č. You didn´t work  You didn´t work 

3.osoba j.č. He didn´t work They didn´t work 

 She didn ´t work  

 It didn´t work  

   

PAMATUJ: Tvar pomocného slovesa DID a významového slovesa (např.WORK) je ve všech osobách 

stejný!!!!  

Příkladové věty:  

1. I worked in the garden yesterday. Pracoval jsem včera na zahradě. 

    I didn´t work in the garden yesterday. Včera jsem nepracoval na zahradě.  

 

2. She stayed in the hotel last weekend. Minulý víkend pobývala v hotelu. 

    She didn ´t stay in the hotel last weekend. Minulý víkend nepobývala v hotelu.  

 

3.  They cooked dinner last night. Oni včera večer vařili večeři. 

     They didn´t cook dinner last night. Oni včera večer nevařili večeři. 

 

 

 



Úkoly na tento týden: 

→ Do středeční konference: Učebnice str. 70 – přečíst a přeložit úvodní článek + vypracovat cv.2 do 

školního sešitu. 

→ Do pátku: PS str. 64/ 1, 2, 3. Celou stranu pošli do pátku 26.3. do 16.00 hod. na můj email 

hanzalova@zsvacov.cz. 

Úkol bude hodnocen, nevypracování hodnotím nedostatečnou. 

Online cvičení k procvičení minulého času prostého:  

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

Pro shrnutí celé gramatiky mrkněte na:   

https://www.helpforenglish.cz/article/2007021901-minuly-cas-prosty-past-simple 
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Zeměpis 
Tento týden nás čeká nový a poslední světadíl. Jelikož se jedná o největší světadíl ASIE, 
budeme ho probírat postupně až do konce školního roku.  
 

1. úkol: Zadané termíny vytiskni a vlep do sešitu (popř. přepiš) a hlavně najdi v atlase, 
Fyzická mapa Asie (str. 81-82). Trénuj orientaci na mapě, pokud nenajdeš v mapě, 
hledej termín pomocí rejstříku vzadu v atlase:-)…. Poté si  vytisknete slepou mapu Asie 
nebo obkreslíte na průsvitný papír obrysy Asie. Do ní všechny termíny zakreslíte, 
můžete si je očíslovat nebo napsat do mapy celé názvy. 

 Doplněnou mapu pošlete do 27.3.na krtousova@zsvacov.cz. 
 
Poloostrovy 
Čukotský poloostrov, Kamčatka, Korejský poloostrov, Malajský poloostrov, Zadní Indie, Přední 
Indie, Arabský poloostrov, Malá Asie  
 
Ostrovy, souostroví 
 Sachalin, Japonské ostrovy, Tchaj-wan, Filipíny, Velké Sundy, Malé Sundy, Cejlon, Kypr  
 
Moře, zálivy 
Beringův průliv, Japonské moře, Žluté moře, Bengálský záliv, Arabské moře, Perský záliv, Rudé 
moře, Suezský průplav, Středozemní moře, Černé moře 
 
Řeky 
Ob (přítok Irtyš), Jenisej, Lena, Amur, Chuang-che (Žlutá řeka), Jang-c ‘tiang (Dlouhá řeka), 
Mekong, Brahmaputra, Ganga, Indus, Eufrat, Tigris, Amudarja, Syrdarja  
 
Jezera 
 Bajkal, Kaspické moře, Mrtvé moře, Aralské jezero, Balchaš 
 
Pohoří, hory  
Himaláj (Mt. Everest), Karákóram (K 2), Pamír, Tibetská náhorní plošina, Kavkaz (Elbrus), Ural  
 
Nížiny 
 Západosibiřská nížina, Velká čínská nížina, Indoganžská nížina, Mezopotámská nížina  
 
Pouště 
 Gobi, Taklamakan, Karakum, Kyzylkum 
 

2. úkol – pouze pro ty, co ještě neprezentovali referát zadaný z minulého týdne  

Vyber si jedno z 9ti témat označených puntíkem (viz. minulý týden) 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, út a st ve 13 hod 

nebo čt a pá ve 12 hod. Dopředu mi napiš mail, kdy se připojíš.  
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