
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 7. TŘÍDA (29. – 31. 3.) 

Český jazyk 

Videokonference z ČJ proběhne v úterý od 9:00 
připravte si na ni: učebnici ČJ, OPČ 1 a OPČ 2, sešit mluvnice 

v úterý:  A. Lindgrenová (plnili jste online test)      

  Životopis slavné osobnosti (slohový sešit) 

  sešit z dějepisu (kontrola práce – Poslední Přemyslovci) 

 

Mluvnice:  

při videokonferenci společně projdeme: 

Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný (zápis najdeš v přípravě z minulého týdne) 

OPČ 1 str. 35 / cv. 12  
uč.  str. 121 / cv. 2 
 
Samostatný úkol: (splň ho až po úterní videokonferenci) 
1. Podtrhni přívlastek a urči jeho druh (shodný Pks / neshodný Pkn) 
 
červený šátek   veselý chlapec   třetí cvičení 
 
maličcí brouci   kouř z komínů   les na Šumavě 
 
dárek k svátku   babiččin koláč   bota z kůže 
 
2. Podtrhni přívlastek, urči jeho druh a změň ho v opačný (= shodný v neshodný, neshodný ve 
shodný) 
 
cihlový dům - _______________________ cesta lesem - ________________________________ 

rybářská loď - _______________________ doprava ve městě - ___________________________ 

dětský křik - ________________________ rám okna - __________________________________ 

rybí polévka - _______________________ šťáva z pomerančů - __________________________ 

3. Rozhodni, zda se jedná o přívlastek postupně rozvíjející (PR) nebo několikanásobný (Něk.), 
podtrhni ho, doplň čárky (kde bude zapotřebí): 
kulturní společenské i obchodní centrum  příkrý skalnatý terén 
dlouhá pěší túra     za zvuků polky valčíku a tanga 
úzká zarostlá pěšina     velké dlažební kostky   
 
práci pošli do středy 31. 3. na email spejzlova@zsvacov.cz 
 

Literatura + sloh: 

četba vlastní knihy (pokud máš přečtenou, můžeš ji zapsat do čtenářského deníku) 

v úterý si připomeneme ukázku A. Lindgrenové: Bratři Lví srdce – plnili jste online test 

 zkontrolujeme slohovou práci z minulého týdne (Životopis slavné osobnosti) 
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Dějepis  
v úterý (kontrola práce z minulého týdne – Poslední Přemyslovci) 

 

Poslední Přemyslovci - pokračování      (uč. str. 93 - 97) 

 

1. Ke jménům posledních Přemyslovců dopiš čísla území, které každý z nich ovládal (čísla se mohou 

opakovat), a písmeno podle vyobrazení ve Zbraslavské kronice: 

 
 

2. Seřaď události, jak šly po sobě: 

Václav II. nastupuje na český trůn   Braniboři v Čechách 

volba R. Habsburského řím. králem   vražda Václava III. 

bitva na Moravském poli    začíná se razit pražský groš 
 
3. Rozhodni, která mince vyobrazuje líc a která rub pražského groše: 
na líci: bylo napsáno latinsky DEI GRATIA REX BOEMIE = česky Z boží milosti král český 
na rubu: latinsky GROSSI PRAGENSES = česky Groše pražské 
 

 

 

                 

 ___________________          __________________ 

 

pracovní list pošli na email spejzlova@zsvacov.cz do středy 31. 3. - bude hodnocen 
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Matematika 

Dělení racionálních čísel 

(vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 29.3. a ve středu 31.3.) 

Úkoly: 

 

1 

2

.. 

3 



4. Vypočítej.Výsledek převeď na základní tvar zlomku. 

 

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do středy 31.3.! Bude 

hodnoceno známkou!  

 

 

 

Fyzika  

Účinky síly 

- síla má účinky: 

a) pohybové – uvádí těleso do pohybu nebo klidu; mění směr jeho pohybu nebo jeho 

rychlost 

b) deformační – mění tvar tělesa 

 

Úkoly: Zkus odpovědět na tyto čtyři otázky, své odpovědi vyfoť a pošli na e-mail: 

krbkova@zsvacov.cz do středy 31.3.!  

1) Která síla mění tvar plachet na lodi? 

2) Když maminka připraví kynuté těsto a nechá je chvíli na válu odležet, změní se jeho tvar. 

Která síla to způsobí? 

3) Vyjmenuj několik předmětů, u kterých požadujeme, aby působením vnější síly neměnily 

svůj tvar. 

4) Fotbalista kopne do míče. Které síly působí na míč v okamžiku kopnutí? Které síly působí 

na letící míč? 
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Anglický jazyk  

Sedmáci, 

tento týden bude trochu oddychový, oslavíme Velikonoce, největší křesťanský svátek roku. 

Přečtěte si článek o tom, jak se slaví Velikonoce, vypracujte jednoduchá cvičení. Neznámá slovíčka si 

zkuste vyhledat ve slovníčku. Křížovka je jednoduchá a s nápovědou😊 

Pro více informací o Velikonocích v anglickém jazyce mrkněte na online odkaz: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2008031801-easter-in-england 
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IKT 
 
Nakresli si ve scratchi svou vlastní postavičku - rybičku. Změň pozadí na podvodní svět a 
ovládej rybičku v podvodním světě. Pokud si nebudeš vědět rady, podívej se do Moodle.  
 

 

 

 

 

Německý jazyk 

EINHEIT 6 

● pracovní sešit 

str. 55/ cv. 12 – Najdi ve dvousměrce 10 zvířat. 

nápověda: tygr = der Tiger, slepice = die Henne, varan = der Waran 

dobrovolný úkol v PS:  Vypracuj vlastní dvousměrku pro své 

spolužáky. Kdo mi pošle do středy povedenou dvousměrku, může získat 

jedničku. Využívej slovní zásobu z našeho slovníčku (okruh 1 – 6). 

● Do středy vyplň opakovací online kvíz (6. okruh). Bude hodnocen. 

Tento kvíz jste už vyplňovali, řadě z vás se nepovedl, proto si ho zkuste všichni vyplnit ještě jednou. 

Viel Glück! 

https://forms.gle/QcH5imQdECtvX5Nk8 
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Přírodopis 

Letouni   

Přečti si informace o letounech, doplň zmizelá písmena v křížovce a vysvětli pojem v tajence. 

 

 
 

 

TAJENKU A JEJÍ VYSVĚTLENÍ MI POŠLI. 



Zeměpis 

Prokračujeme v probírání tématu Asie. Dnes vás čekají 3 úkoly na doplnění a vlepení do sešitu + testík 

na zopakování zeměpisných termínů Asie z minulého týdne + doplňující video k Suezskému průplavu. 

 Doplněné úkoly (1-3) vyfoť a pošli do 3.4. na krtousova@zsvacov.cz. 

 

 

4) Testík na procvičení asijských pojmů z minula: https://forms.gle/4abR6HETFQ9jQopx7 

 

5) Koukni se na video o Suezském průplavu, v minulém týdnu byl zablokován ….. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10253066674-zpravy-ve-12/221411012000324/ (spusť si video od 12:30 minuty) 

Suezský průplav – vodní cesta mezi Evropou a Asií, kontejnerová lodní přeprava 
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