
Domácí příprava 7. třída: 7. – 11. 12. 

Český jazyk  

Videokonference z ČJ proběhnou v pondělí, v úterý a ve čtvrtek vždy od 8:00 
připravte si na ně: učebnici ČJ, OPČ 1 a OPČ 2, sešit mluvnice 

Mluvnice:  

 Všechna cvičení společně projdeme při videokonferencích 

Nauka o významu slov 

Synonyma (= slova souznačná, slova se stejným nebo podobným významem) 

OPČ 2  str. 13 / cv. 1, 2a + b 

 str. 15 / cv. 11 

Antonyma (= slova protikladná, slova s opačným významem 

OPČ 2  str. 14 / cv. 5, 7, 8 

 str. 15 / cv. 9, 10 

uč.  str. 66 / cv. 2 

Homonyma (= slova souzvučná, slova, která stejně znějí, ale mají zcela různý význam a původ) 

OPČ 2  str. 14 / cv. 6 

 str. 16 / cv. 14 f 

uč.  str. 67 / cv. 1, 2 

Metafora (= přenesení významu slov na základě vnější podobnosti) 

OPČ 2  str. 12 / cv. 1 

Metonymie (= přenesení významu slov na základě vnitřních souvislostí) 

OPČ 2  str. 12 / cv. 2 

uč.  str. 62 / cv. 7 

Pravopis 

OPČ 1  str. 18 / cv. 3 

OPČ 2 str. 12 / cv. 5 

uč.  str. 51 – výběr ze cvičení   

 

uč. str. 52 a 53 / cv. 3 – krasopisně opiš do sešitu mluvnice a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz 

nejpozději v pátek 11. 12.   (bude hodnoceno známkou)  
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Literatura:  

• četba vlastní knihy a zápis do čtenářského deníku (odevzdáš ho v týdnu 14. – 18. 12.) 

 

• přečti si ukázku  a splň online test nejpozději v pátek 11. 12. (odkaz najdeš níže nebo na 

stránkách školy) 

https://forms.gle/JwENgxacHd6ijJMC8  (test bude hodnocen známkou)  

Německý jazyk 

  EINHEIT 5 – Mein Hobby 

Videokonference ve čtvrtek od 11:45 

Tento týden budeme procvičovat časování sloves. 

● Učebnice 

str. 51/ cv. 4a) – Čti a překládej. 

● Pracovní sešit 

str. 43/cv. 2 – Časuj slovesa, doplň správné tvary sloves. 

  uvedená slovesa v infinitivu: spielen, chatten, kochen, zelten 

str. 43/ cv. 3 – Hledej a podtrhni 10 vět (na každém řádku jsou 2 věty).                                      

            Napiš je do školního sešitu.  

str. 44/ cv. 4 – Přiřazuj. 

str. 51/ 2. sloupec – Opiš všechna slovíčka do svého slovníčku. 

Vše zkontrolujeme při videokonferenci! 

 

Zeměpis 

Práce byla zadána v poslední hodině, kontrola proběhne ve škole: 

1. Urči zeměpisné souřadnice těchto měst (zeměpisná šířka, zeměpisná délka) – New 

York, Philadelphia, New Orleans, Houston, Dallas, Chicago, Los Angeles, San 

Francisco, Anchorange, Honolulu 

2. Rozstříhej, poskládej a nalep do sešitu mapu Ameriky – bílá barva pevnina, šrafované 

je moře 

https://forms.gle/JwENgxacHd6ijJMC8


Dějepis  

Čechy v době knížecí II  

1. Seřaď události, jak šly po sobě.  

založení pražského biskupství L 

Břetislav vydal první zákoník A 

vláda kněžny Drahomíry I 

vyvraždění Slavníkovců  A 

vražda knížete Václava  Ř 

Boleslav I. knížetem   Í 

Bořivoj zakládá Pražský hrad  J 

připojení Moravy k českému knížectví   D 
 

bitva na řece Lechu   M

2. Zapiš písmena (ze cv. 1) ve stejném pořadí, v jakém se odehrály události. 

 

______________________________________ 

3. Doplň slova (ze cv. 2) do vět a poslední slovo vyhledej. 

První klášter na území Čech byl ženský klášter svatého ______________ na Pražském hradě. 

Jeho první abatyší byla ________________, dcera knížete _______________ (doplň podle 

rodokmenu Přemyslovců – uč. str. 58) 

4. Přiřaď, co k sobě patří. (podle uč. str. 56 -59) 

 

a/ první česká mince    e/ vyvraždění Slavníkovců 
b/ založení pražského arcibiskupství  f/ stařešinský řád 
c/ Dětmar a Vojtěch    g/ vládne nejstarší z rodu Přemyslovců 
d/ denár 
 

5. Vysvětli a doplň: (podle uč. str. 58 a 59) 

jméno knížete, který připojil Moravu k českému knížectví 

 

stařešinský řád 

 

zásluhy Břetislava 

 

 

vyplněný pracovní list pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději v pátek 11. 12.  

(bude hodnoceno známkou)  

BOLESLAV I. BOLESLAV II. BŘETISLAV 
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Přírodopis 

Plazi 

Vypracuj pracovní list. Vyhledej potřebné informace. 

V příštím týdnu si vše ve škole zkontrolujeme a ve čtvrtek si napíšeme prověrku na obojživelníky a 

plazy. 

 

 

 



 

 

 

 



Matematika 

Trojčlenka  
(vyřešíme společně při videokonferenci v úterý 8.12., ve středu 9.11. a v pátek 11.12.) 
Úkoly: Vypracuj do sešitu matematiky! 

1. 8 kg meruněk stálo 336 Kč. Kolik korun stálo 13 kilogramů meruněk? 

2. Za 3,5 kg švestek zaplatila paní Jeřábková 133 Kč. Kolik korun zaplatila paní Vejrová za 5 
kilogramů švestek? 

3. Školní jídelna zakoupila na podzim 50 kg jablek po 12 Kč. Kolik kg jablek mohli koupit před 
Vánoci za stejnou částku, jestliže jablka už stála 20 Kč? 

4. Pět kopečků zmrzliny stojí 32 Kč. Kolik zaplatíme za tři kopečky této zmrzliny? 

5. Kolik g travního semene musíme koupit na osetí čtvercové zahrady o straně 20 m, jestliže 
na 8 m2 potřebujeme 100 g semene? 

6. V balírně naplnili 140 pytlů cibulí po 5 kg. Kolik pytlů by naplnili stejným množstvím cibule, 
kdyby do každého dávali 7 kg? 

7. Čtyřčlenná rodina spotřebuje denně 220 litrů vody. Kolik hektolitrů vody denně spotřebuje 
68 nájemníků domu? 

8. Budu-li číst denně 15 stránek, přečtu celou knihu za 18 dní. Za jak dlouho knihu přečtu, 
budu-li každý den číst pouze 9 stránek? 

9. Tři dělníci vykopou příkop za 8 dní. Kolik dělníků budou muset přidat, aby práce byla 
hotova za 6 dní? 

10. Na ušití šatů je třeba 2 m látky široké 150 cm. Kolik metrů látky potřebujeme na stejné 
šaty, bude-li látka široká jen 90 cm? 

11. Devítimetrový topol vrhá stín 16,2 m dlouhý. Jak dlouhý stín vrhá ve stejnou dobu Pepík, 
jestliže je vysoký 1,4 m? 

12. Auto ujede 70 km za 56 minut. Kolik metrů ujede za půl hodiny? 

Následující úkoly vypracuj do sešitu matematiky, řešení vyfoť a pošli na e-mail: 
krbkova@zsvacov.cz do pátku 11.12.! Budou hodnoceny známkou! 

a) Učebnice: Matematika C: Úměrnosti – str. 19/ cv. 7: Rozhodni, zda jde o přímou nebo 
nepřímou úměrnost. 

b) Pan Novák chová 5 pudlů. Na 1 kalendářní měsíc pro ně potřebuje 90 konzerv. Kolik 
konzerv bude potřebovat na měsíc, když si pořídí ještě jednoho pudla? 

c) Automat vyrábí za 18 minut 456 součástek. Kolik jich vyrobí za 33 minut? 

d) Ve sportovní hale svítí 875 stejných žárovek 2 hodiny. Za jak dlouho spotřebuje stejné 
množství elektrické energie 100 takových žárovek?   
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Fyzika 

PRACOVNÍ LIST – převody jednotek objemu: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: 

krbkova@zsvacov.cz do pátku 11.12.! Bude hodnocen známkou! 

1. Převeď jednotky objemu. 

    1,7 m3        =            dm3                                     1 200 mm3  =             cm3     

    190 dm3      =            m3                                       0,87 dm3     =              m3  

    0,056 m3    =           dm3                                      0,2 dm3      =               mm3 

    10 cm3       =           mm3                                    2,1 m3          =                cm3 

2. Převeď jednotky objemu.  

    0,4 dl         =            l                                          34 ml      =                cl 

    12 hl          =            l                                          670 cl      =                 l 

    1 500 dl     =            l                                          0,056 l    =                ml 

    2,8 hl         =            l                                          0,05 hl    =                   l 

3. Převáděj postupně na uvedené jednotky.  

    3,7     m3 =                  dm3 =                      l =                           hl 

    85      dl =                        l =                 dm3 =                          cm3 

    0,55   hl =                        l =                 dm3 =                          m3 

    180   ml =                        l =                 dm3 =                         cm3 

    120    cl =                        l =                  dm3 =                         cm3 

    45      hl =                        l =                  dm3 =                        cm3 

    3 200 cl =                        l =                  dm3 =                        m3 

    0,04     l =                     ml =                  cm3 =                        mm3 

    12,8   dl =                        l =                  dm3 =                       cm3 

    1 250 ml =                  cm3 =                  dm3 =                       m3 

    560   m3 =                   dm3 =                       l =                        cl 

4. Seřaď objemy od nejmenšího po největší. 

    0,000 64 m3, 6,4 dm3, 64 000 mm3, 640 cm3 

    32 000 ml, 320 l, 0,032 m3, 3,2 cm3 

    58 000 l, 58 hl, 580 m3, 580 000 cm3 

    34 dl, 34 000 ml, 340 l, 0,34 hl 

    0,1 l, 10 000 ml, 1 000 cm3, 0,0001 hl 
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Anglický jazyk 

Milí sedmáci, 

čekají nás dvě videokonference (pondělí, středa). Čtěte pozorně, co si na kdy vypracovat a připravit. 

Pracovní list „Past simple TO BE x HAVE GOT“ – vytiskněte si → uděláme společně při 

videokonferenci v pondělí 

Past simple BE   X    HAVE GOT 

He _____________ tired. 

It _____________ four o’clock. 

We _______________ a dog. 

They _____________ hungry. 

She ____________ a problem. 

She ____________________ a ticket. (not) 

He _____________________ at home. (not) 

I _____________________ a jumper. 

It _____________________ very interesting. (not) 

They _____________________ bored. (not) 

They ___________________ my address. (not) 

It ________________ on Friday. 

His parents _________________ there. (not) 

We ________________________ an English lesson on Monday. (not) 

________________ the film good? 

_____________ you ___________ long hair? 

Přeložte: 

Byl jsi unavený? 

Bylo to v úterý? 

Měl jsi pěkné prázdniny? 

Byli tvoji rodiče rozzlobení? 

Měli nějaké děti? 

Ne, neměli. 

 

Učebnice 

str.61/cv.6 – do školního sešitu doplňte do vět was, were, had 

→zkontrolujeme při videokonferenci ve středu 



Pracovní sešit 

str.54/cv.2 – doplňte tvary slovesa have got v přít. nebo min. čase 

str.54/cv.4 – napište věty o sobě 

→zkontrolujeme při videokonferenci ve středu 

str. 56/cv.1 – doplňte křížovku 

str.56/cv.2 – představte si, že jste byli včera v bance, která byla vyloupena. Odpovězte policistovi 
                       na otázky o lupiči podle obrázku. 
→zkontrolujeme ve škole při prezenční výuce v týdnu od 14.12. 

 

Učit se všechna slovíčka Unit 6 

 


