
Domácí příprava 7. třída 25. - 28. 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  
ve čtvrtek: navíc sešit z dějepisu(kontrola práce z minulého týdne - Město) 
 
Mluvnice:  
při videokonferenci společně projdeme: 
OPČ 2 str. 3 / cv. 3   druhy vět (hlavní, vedlejší, grafický zápis souvětí) 
 str. 4 / cv. 7  
  
zapiš si do sešitu mluvnice: (nejlépe před úterní videokonferencí) 

Podmět (Po) 

= základní větný člen, který tvoří s přísudkem základní skladební dvojici 

- ptáme se: Kdo? Co? + přísudek 

- vyjádřený: je ve větě vyjádřen podstatným jménem, zájmenem 

 

- nevyjádřený: je znám ze souvislosti z předchozích vět, z tvaru slovesa 

Lehla si do postele. Pracoval z domova. 

 

- všeobecný: není vyjádřen, ani není znám, zejména ve rčeních a přirovnáních 
Hlásili to v rozhlase. Jak si usteleš, tak si lehneš. 
 
OPČ 1 str.30 / cv. 1  
 str. 31 / cv. 2 
uč. str. 97 / cv. 1 
  
zapiš si do sešitu mluvnice: (nejlépe před čtvrteční videokonferencí) 

Vedlejší věta podmětná 

- ptáme se: Kdo? Co? Jaká věc? + věta řídící 

- věta řídící nemá podmět 

Já nejsem ten, kdo ti věří. 

1VH, kdo 2VV podmětná 

Rozzlobilo mě, že o tom nemá ani tušení. 

1VH, že 2VV podmětná. 

Bylo jasné, že ztracený řetízek už nenajdu. 
1VH, že 2VV podmětná. 
 
uč. str. 96/ cv. 1 – vypiš všechny podměty a urči jakým slovním druhem jsou vyjádřeny, práci vyfoť a 
pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději do čtvrtka 28. 1.   (bude hodnoceno známkou)  
 
 
Literatura:  

• četba vlastní knihy  

• v úterý si odpovíme na otázky k textu J. Huláka – Odysseova dobrodružství (plnili jste online 
test) 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Pokud máš možnost, vytiskni si pracovní listy, pokus se odhadnout správné odpovědi. Případně 

odpovědi zaznamenávej do sešitu literatury. Svou práci pošli na email spejzlova@zsvacov.cz.      

Jestliže se ti práce zadaří, ohodnotím tě. Kontrolu uděláme společně další týden. 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz




Dějepis  
ve čtvrtek kontrola práce z minulého týdne - Město) 

 

Cechy (uč. str. 76 – 77)  

 

Doplň text: 

 

Příslušníci jednoho _______________ se ve městech sdružovali do zvláštních spolků = ___________ . 

Každé město mělo své cechy např. ___________________________________________________ . 

Cechy dohlížely na ___________________ , chránili své členy před ________________ , staraly se o 

__________________ , podporovaly ________________________ . Vlastní dílnu mohl provozovat 

______________ , který musel složit __________________________ . Kdo se chtěl vyučit nějakému 

řemeslu, musel jít nejprve do ______________ k mistrovi. Po vyučení se stal _________________ , za 

svou práci dostával ____________ . 

v rámci opakování splň online test – můžeš pracovat s učebnicí i se sešitem,        

odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy 

https://forms.gle/eNPv3XBFamu8GrHL7 

test pošli do čtvrtka 28. 1.  -  bude hodnocen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/eNPv3XBFamu8GrHL7


Německý jazyk 

EINHEIT 5 – Mein Hobby 

Tentokrát videokonference ve středu od 12:00.  

 

● Učebnice 

str. 57/ cv. 18 – Přečti a přelož si text. (zde můžeš také najít inspiraci k projektu) 

 

● Pracovní sešit 

str. 46/ cv. 13 – Ústně překládej. 

str. 47/ cv. 14 – Poslouchej a odpověz na otázky. Piš celé věty. Poslech  zvládni do videokonference! 

 

● PROJEKT – Pracovní sešit str. 47/ cv. 15 (inspirace) 

Vypracuj podobný projekt i o sobě. Lze psát ručně nebo na počítači, text doplň také o 

obrázky. Dej si na své práci záležet! Budu se těšit na vaše krásné a kreativní práce. 😊  

Projekt bude hodnocen. 

Pomocné otázky: Wie heiβt du? Wo wohnst du? Woher kommst du? Wie alt bist du? Was 

machst du gern/nicht gern? Was ist dein Hobby? Was magst du/nicht? (Pizza, Pudding, 

Kaffee, Schokolade, Spaghetti…) Wie ist deine Lieblingsfarbe, Lieblingsnummer? Was machst 

du am Samstag und am Sonntag? 

Svůj projekt pošli nejpozději do čtvrtka na můj mail kulova@zsvacov.cz. Děkuji! 
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Matematika  

Druhá mocnina (vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 25.1. a ve středu 27.1.) 

1) Vypočítej bez kalkulačky:  

 

2) Vypočítej: 

 

3) Vypočítej podle pravidla a2 . b2 = (a . b)2, nepoužívej kalkulačku: 

 

4) Vypočítej podle pravidla 
𝑎2

𝑏2
 =( 

𝑎

𝑏
)2 bez kalkulačky: 

 

5) Doplň znak <, =, > (nepočítej uvažuj): 

 



a) 52 + 42 . 32 + 22 + 1 =                                                              c) (32 + 32 – 1)2 = 

b) (- 2 + 3 + 4)2 =                                                                         d) (22 + 22)2 + (22 + 32 + 2)2 =  

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do čtvrtka 28.1.! Bude 

hodnoceno známkou!  

 

 

 

Fyzika  

Učebnice: Fyzika 1: str. 42 – 44: Výpočet hmotnosti a objemu – přečíst a přepsat nebo vlepit 

poznámky do sešitu fyziky: 

Výpočet hmotnosti a objemu 

- výpočet hmotnosti: m = 𝝆 . V 

- výpočet objemu: V = 
𝒎

𝝆
  

- zapamatuj si: m = hmotnost; V = objem; 𝝆 = hustota 

  
 

Úkoly: (vyřešíme společně při videokonferenci ve čtvrtek 28.1.) 

1) Jakou hmotnost má přibližně kmen poraženého smrku, jehož objem lesník vypočetl, že je 

2,3 m3? Hustota smrkového dřeva je 650 kg/m3. 

2) Vypočítej hmotnost benzinu v plné automobilové nádrži o objemu 45 l. Hustota benzinu je 

700 kg/m3. 

3) Jak velký objem mají svázané polystyrenové desky o hmotnosti 10 kg? Hustota 

polystyrenu je 30 kg/m3. 

4) Jaký objem má přibližně tělo žáka o hmotnosti 40 kg? Průměrná hustota lidského těla je 

přibližně stejná jako hustota vody a to je 1000 kg/m3.  

mailto:krbkova@zsvacov.cz


Anglický jazyk  

Konference: úterý, středa 

 

Úterý:  

Přečtěte si článek v učebnici na str. 65 Madame Tussaud´s a zkuste si ho přeložit.  

Vypracujte k článku související cvičení 2 na str. 65. 

mrkněte na youtube a zapněte si titulky v angličtině: 

https://www.youtube.com/watch?v=LmhOMk6CEzU 

 

Středa:  

PS str.59/cv.1,2 

Opakujte si slovíčka lekce 6, sloveso Have got -kladná věta, zápor, otázka  a dále sloveso To Be 

past simple - kladná věta, zápor, otázka.  

Přeložte do angličtiny:  

Zima byla minulý rok teplá. 

Spisovatel Goethe byl Němec. 

Včera jsme byli unavení. 

Můj malý bratr byl hlučné mimino. 

Můj kamarád a já jsme se včera o matematice nudili. 

Byl jsi včera v noci doma? 

Minulý měsíc jsme byli na školním výletě.  

Moje oblíbená hračka bylo malé modré autíčko. 

Moje máma neumí hrát basket. 

Byla to obtížná soutěž? 

věty opět pošlete do konce týdne na můj email: hanzalova@zsvacov.cz  

https://www.youtube.com/watch?v=LmhOMk6CEzU


Přírodopis  

Pěvci 

1) Doplň vhodná slova z rámečku do textu, doplněný text si přilep nebo přepiš do sešitu: (v 

učebnici jsou pěvci „roztroušeni“ od str. 48 do str. 57) 

 

Pěvci obývají různé ____________ krajiny (hluboké lesy i jejich okraje, otevřenou krajinu i břehy vod).  

Nohy mají přizpůsobeny k pohybu po _______________ a 

______________.  

Dlouhý běhák je zakončen třemi ____________ směřujícími dopředu a 

jedním silnějším zadním samostatně pohyblivým.  

Mají rovný _____________ šídlovitého nebo kuželovitého tvaru.  

Živí se hlavně _____________ nebo ______________.  

_____________ většinou vytahují z otvorů nebo vyzobávají. Staví si 

zpravidla miskovitá _____________ z rostlinného materiálu, anebo 

využívají dutiny po _____________.  

Mláďata pěvců jsou______________.  

Pěvci mají ____________ústrojí (= syrinx) a každý druh se vyznačuje 

charakteristickým _______________. 

 

 

2) Z útržků slož rodové názvy ptáků a přiřaď k nim správné druhové jméno. Některá druhová 

jména můžeš využít vícekrát.  

 
 

 

 

 

druhy 

hlasové 

hmyzem 

hnízda 

kmenech 

krmivá 

Potravu 

prsty 

semeny 

šplhavcích 

větvích 

zobák 

zpěvem 



3) Přiřaď rodové názvy ptáků k obrázkům a pomocí písmene k nim doplň jejich charakteristiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis 

Polární oblasti 

1. Doplň do textu slova z nabídky: 

 tuleni, Arktida, Antarktida, tučňáci, nerozmrzá, Eskymáci (Inuité), Grónsko, nepříznivé  

 

Oblast kolem severního pólu se nazývá _________________________. Světadíl na jižním pólu je 

_____________________________. V polárních oblastech jsou podmínky pro život velmi 

_______________________________. Na jižním pólu žijí ________________ a _______________. V 

polárních oblastech půda nikdy ___________________________. V severních polárních oblastech žijí 

i lidé - ____________________________. V blízkosti severního pólu se nachází největší ostrov světa - 

_________________________. 

 

Antarktida je trvale neobydlený světadíl, na němž se nachází celá řada výzkumných stanic, ve kterých 
pracují vědci z celého světa. 

Z přesmyček se dozvíš dva významné polárníky, kteří se zasloužili o dobytí jižního pólu.  

ALORD  NDAMENUS …………..................  

 vybavení: ……………………………………………………………………………………… 

BEROTR   CFALON   CTSOT…………………………………………….     

 vybavení: ……………………………………………………………………………………… 

Koukni se na video, podtrhni, kdo dobyl nakonec jižní pól a jakou měli výbavu na cestu: 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-dobyt-jizni-pol-14-prosinec-150777 

 

2. Odpověz na následující 2 otázky (info hledej na internetu): 

A) Česká republika má v Antarktidě svoji výzkumnou základnu. Zjisti její název a zeměpisnou polohu. 

________________________________________________________________________ 

 

B) 1. 12. 1959 byla podepsaná mezinárodní úmluva o mírovém využití Antarktidy, tzv. Antarktická 
smlouva. Pokus se napsat, co tato smlouva zajišťuje. 

________________________________________________________________________ 

 

Zápis vlepte (popř. přepište do sešitu) a doplněný pošlete na adresu krtousova@zsvacov.cz do 31.1.. 

Známka se počítá už do 2. pololetí, tak ať ho zahájíte úspěšně☺) 

 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-dobyt-jizni-pol-14-prosinec-150777
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