
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 7. TŘÍDA (6. - 9. 4.) 

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:  kontrola úkolu z minulého týdne (druhy přívlastků) 

ve čtvrtek:  sešit z dějepisu (kontrola práce – Poslední Přemyslovci - pokračování) 

 

 

Mluvnice:  

při videokonferenci společně projdeme: 

Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný 

uč. str. 121 / cv. 2 

 

Práce s textem při videokonferenci: 

Byl chladný jasný večer a nad hlavou jim svítil bledý průzračný měsíc. Líbily se mi jedny sportovní boty. 

Měl medový neupřímný hlas. Před každým z nás stál nádherný zmrzlinový pohár. V sále byla studená 

kamenná podlaha. Široké mramorové schodiště spojovalo přízemí s prvním patrem. Řekl to 

přiškrceným ale zřetelným hlasem. Vynalézaví neohrožení muži nebývají historií vždy spravedlivě 

oceněni. Líbily se mi jeho černé oči i drobné usměvavé vrásky kolem nich. Je to úzká avšak hlubší řeka 

s velkými písečnými nánosy ve svém ústí. 

 

v rámci procvičování si sám zkoušej cvičení na: 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-privlastek-shodny-1-uroven/2092 

https://www.umimecesky.cz/krok-po-kroku-privlastek-shodny-neshodny-2/167 

https://www.pravopisne.cz/2014/12/privlastek-nekolikanasobny-a-postupne-rozvijejici/ (Spustit kvíz) 

 

zapiš si do sešitu mluvnice: před čtvrteční videokonferencí 

Vedlejší věta přívlastková 
= závisí na řídícím podstatném jméně, blíže ho určuje 
- věta řídící končí podstatným jménem 
- ptáme se: Jaký? Který? + větou řídící 
 
To je dům, ve kterém jsem strávil dětství. (Jaký dům?) 
1VH, ve kterém 2VV přívlastková. 
 
Příčinu, proč k tomu došlo, se nám nepodařilo zjistit.  (Jakou příčinu?) 
1VH1 , proč 2VV přívlastková, 1VH2 . 
 
při videokonferenci společně projdeme: 

připomeneme si vedlejší věty: podmětné, předmětné, přísudkové 

OPČ2 str. 5 / cv. 2 

uč. str. 123 / cv. 1, 2 

OPČ 2 str. 7 / cv. 7 

 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-privlastek-shodny-1-uroven/2092
https://www.umimecesky.cz/krok-po-kroku-privlastek-shodny-neshodny-2/167
https://www.pravopisne.cz/2014/12/privlastek-nekolikanasobny-a-postupne-rozvijejici/


Literatura:  

četba vlastní knihy 

zapiš 4. knihu do čtenářského deníku, odevzdáš ho po návratu do školy 

 

přečti si ukázku: (Čítanka str. 130 - 134) a odpověz na otázky v online testu do pátku 9. 4., 

odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy, test bude hodnocen 

https://forms.gle/Quw7FPVbBs664b1s6 

 

Sloh: 

 

Práce s informacemi 

Anotace = stručná charakteristika textu – o čem text pojednává, jak je uspořádán apod. 

Resumé = souhrn nejdůležitějších informací, ke kterým autor při svém zkoumání dospěl 

Klíčové slovo = výraz, který se nejčastěji opakuje v textu, pomocí klíčových slov vyhledáváme 

v internetových vyhledávačích, databázích, katalozích  

 

1. Přečti si text a splň do slohového sešitu úkoly položené níže: 

 
 

2. Vypiš z článku klíčová slova. 

3. Sestav heslovitou osnovu textu. 

4. Pokus se napsat stručnou anotaci. 

 

Úkoly 2, 3, 4 splň a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz do pátku 9. 4., pokud se ti práce podaří, 

budeš hodnocen, další týden si vše společně zkontrolujeme při videokonferenci 

https://forms.gle/Quw7FPVbBs664b1s6
mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Dějepis  
ve čtvrtek (kontrola práce z minulého týdne: Poslední Přemyslovci - pokračování) 

 

Rodokmen posledních Přemyslovců, Habsburků a Lucemburků 

(uč. str. 96, 100) 

 

Do rodokmenu zapiš jména (jsou uvedena vpravo nahoře) a k některým přiřaď krátký popis (vlevo 

dole): 

 

 
 

 

 

pracovní list pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději do pátku 9. 4. - bude hodnocen 

 

 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Matematika 

(vyřešíme společně při videokonferenci ve středu 7.4.) 

Obvod a obsah trojúhelníku 

 

 

Úkoly: 

1. V trojúhelnících změř potřebné údaje a vypočítej jejich obvod: 

 

Obsah pravoúhlého trojúhelníku:  

S = 
𝒂 .  𝒃

𝟐
 



2. Ve čtvercové síti urči délky stran a příslušných výšek a vypočítej obsah trojůhelníků. 

 

3. V trojúhelníku změř potřebné údaje a vypočítej jejich obsah. 

 

4. Je dán obvod o = 18 cm rovnostranného trojúhelníku ABC a výška va = 5 cm. Vypočítej 

obsah trojúhelníku. 

 

 

5. Vypočítej obsah a výšku va rovnoramenného trojúhelníku ABC, jestliže obvod o = 32 cm a 

základna AB má velikost 12 cm, vc = 8 cm. 

 

 

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 9.4.! Bude hodnoceno 

známkou!  

1. Vypočítejte obsah trojúhelníka ABC, je-li dáno: a = 0,6 cm, va = 0,5 cm.  

2. Vypočítejte obsah pravoúhlého trojúhelníka, znáte-li délky jeho odvěsen:  

                                                                                                              a = 0,26 cm, b = 4 mm 

3. Vypočítejte délku strany rovnostranného trojúhelníka, znáte- li jeho obvod: o = 39,6 dm.  

4. Vypočítejte obvod rovnoramenného trojúhelníka ABC, jestliže a = b jsou ramena:  

                                                                                                              a = 54 cm, c = 80 cm 

mailto:krbkova@zsvacov.cz


Fyzika 

- poznámky si vlep nebo přepiš do sešitu fyziky: 

Tření 
= je fyzikální jev, který vzniká při pohybu 
- síla, která vyvolává odpor proti pohybu (zpomaluje pohyb), se nazývá třecí síla 
- druhy tření: a) smykové (těleso pohybující se přímo po podložce) 
                         b) valivé (těleso pohybující se např. po válečcích) 
- třecí síla vzniká v důsledku nerovností (drsnosti) dotykových ploch a závisí na materiálu, 
drsnosti dotykových ploch a tíze tělesa 
- odpor prostředí se projevuje při pohybu tělesa v kapalině nebo plynu, závisí na tvaru 
tělesa, rychlosti pohybu a druhu prostředí 
- nejmenší odporová síla prostředí působí na tělesa aerodynamického tvaru 
 

                                                                                            
                                                                                                                              Aerodynamický tvar tělesa  

 

Úkoly: (vyřešíme společně při videokonferenci ve čtvrtek 8.4.) 

1) Proč automobil po vypnutí motoru po určité době zastaví? 

2) Vyjmenuj některé příklady, kdy jsi se setkal s třením v praxi. 

3) Jaký směr má vždy třecí síla? 

4) Závisí třecí síla na druhu třecích ploch? 

5) Proč se prapory natáčejí vždy po směru větru? 

6) Jaký profil má tělo ryb a ptáků? Znáte nějaké ptáky, kteří se tvarem těla značně odlišují od 

ostatních? (Nápověda: např. pštros) 

7) Porovnej tvar historických a současných osobních automobilů a usuď, jaký vzniká odpor 

prostředí při jejich pohybu. 

8) Proč jsou cyklistické přilby protažené dozadu? 

9) Jak si poradíš, nemůžeš-li stáhnout prstýnek z prstu? 

10) Proč je mokrá podlaha zpravidla kluzká? 

11) Proč se tobogán na koupalištích stále polévá vodou? 

12) Proč vlak, u něhož přestane lokomotiva táhnout, ujede po vodorovné trati ještě několik 

stovek metrů? Závisí tato vzdálenost na délce vlaku? Závisí na rychlosti, jakou jede? 

 

 



Anglický jazyk 

Sedmáci, 

pokračujeme v probírání minulého času prostého. Tento týden probereme, jak se tvoří otázka a krátká 

odpověď. Vylepte si novou látku opět do sešitu gramatiky. Zároveň Vám posílám tabulku pravidelných 

sloves – výběr. Vytiskněte si ji a nejlépe vylepte do slovíček. Bude se Vám určitě hodit😊 

Přečíst, vystřihnout a vylepit: 

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

PAST SIMPLE- OTÁZKA A KRÁTKÁ ODPOVĚĎ -pravidelná slovesa: 

Otázku tvoříme (Questions):  

Did + podmět + základní tvar slovesa 

Did you study last night?  

Did your teacher arrive late today? 

Did she cook dinner yesterday?  

Did your parents visit London last year? 

Otázky s W:  

What/where /who/ why/ when/  + did + podmět + základní tvar slovesa (infinitiv) 

When did you study? Kdy jsi studoval? 

Where did she wait? Kde čekala?  

What did you ask? Co jsi se ptal? 

Why did you listen to her? Proč jsi ji poslouchal?  

Krátká odpověď (short answers):  

Yes, I/you/ he/she/it/ we/you/they  did. 

No,  I/you/ he/she/ it/ we/you/ they  didn´t.  

př. Did you visit London? Yes, I did. No, I didn´t.  

      Did your brother cook lunch? Yes, he did. No, he didn´t. 

Úkol na tento týden:  

• Projděte si ještě jednou gramatiku v učebnici str. 73 – past simple-question/ short answers. 

 

 



infinitiv-základní tvar 
slovesa 

minulý čas -ed, d český překlad 

answer answered odpovědět 

ask asked ptát se 

arrive arrived přijet/dorazit (někam) 

breathe breathed dýchat 

brush brushed čistit(zuby)/kartáčovat 

call called volat 

change changed měnit 

close closed zavírat 

climb climbed šplhat 

cook cooked vařit 

die died zemřít 

dress(up) dressed up obléknout se 

drop dropped upustit 

enjoy enjoyed užít si 

excuse excused omluvit se 

fill filled naplnit 

finish finished dokončit 

follow followed následovat 

happen happened stát se 

help helped pomáhat 

jump jumped skákat 

kick kicked kopnout 

kill killed zabít 

kiss kissed  líbat 

laugh laughed smát se 

like liked mít rád 

listen listened poslouchat 

live lived žít 

look  looked podívat se 

love loved milovat 

move moved hýbat se 

open opened otevřít 

pack packed balit 

phone phoned telefonovat 

play played hrát 

pull pulled tahat 

practise practised procvičovat 

press pressed zmáčknout 

push pushed tlačit/stlačit 

rain rained pršet 

race raced závodit 

ski skied lyžovat 

smoke smoked kouřit 

snow snowed sněžit 

stir stirred zamíchat 

stop stopped zastavit 

talk talked mluvit 

thank thanked děkovat 



touch touched dotýkat se 

train trained trénovat 

travel travelled cestovat 

turn turned otočit 

turn off/on turned off/on vypnout/zapnout 

use used používat 

walk walked jít pěšky/kráčet 

wash washed mýt 

watch watched sledovat 

welcome welcomed vítat 

work worked pracovat 

 koncovka -ied  

carry carried nést 

cry cried plakat 

hurry hurried pospíchat 

marry married oženit se/vdát 

study studied studovat 

try tried zkoušet 

worry worried strachovat se/ obávat se 

reply replied odpovědět 
slovesa končící ve 
výslovnosti na -d, - t 

koncovku vyslovujeme id  

land landed přistát 

need needed potřebovat 

record recorded nahrávat 

contact contacted kontaktovat 

count counted počítat 

hate hated nesnášet, nenávidět 

invite invited pozvat 

start started začínat 

visit visited navštívit 

wait waited čekat 

want wanted chtít 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 



Přírodopis 

Kytovci 

 



Chobotnatci 

 

PRACOVNÍ LIST   SVOU PRÁCI MI POŠLI 

Přečti si informace o kytovcích a chobotnatcích a vypracuj následující úkoly: 

 

 



 

Německý jazyk 
Videokonference v pátek od 9:00.  
● pracovní sešit – Wiederholungstest  (opakovací test) str. 57, 58 

str. 56 – šedý rámeček – projít shrnutí učiva 6. okruhu 

str. 57/ cv. 1 – Doplň člen neurčitý. 

str. 57/ cv. 2 – Doplň správný tvar slovesa v závorce. 

str. 57/ cv. 3 – Překládej. 

str. 57/ cv. 4 – Napiš části počítače se členem. 

str. 58/ cv. 5 – Poslouchej a doplň text. (poslech na stránkách školy) 

str. 58/ cv. 6 – Škrtni, co k Vídni nepatří. (nápověda – uč. str. 66, neznámé vyhledej na internetu) 

str. 58/ cv. 7 – Utvoř otázky. 

str. 58/ cv. 8 – Hledej a označ zvířata. 

str. 58/ cv. 9 – Vyber si jedno zvíře a popiš. (3 věty) 

  př. Das ist der Tiger. Er ist groß. Er hat Hunger. Er ist schwarz und orange. 

Opakovací test zvládni vyplnit do páteční videokonference. Společně zkontrolujeme.  

Nesplnění úkolu bude hodnoceno nedostatečnou. 



Zeměpis 

Tento týden nás čeká téma  Asie - přírodní poměry – podnebí. Budete pracovat v učebnicí a atlasem. 
Úkoly 1,2,3 mi pošli na  krtousova@zsvacov.cz do 10.4.. 
 
1. Slovně popiš další tři klimadiagramy na str. 90 v učebnici. První popis píši já, ber to jako vzor. Můžeš 

napsat do sešitu (pak mi pošli fotku), nebo napiš na počítači a pošli emailem.  

Nápověda: města hledej v atlase, politická mapa Asie, nejspíše str. 82-83, dle typu atlasu, může být jiná 

transkripce (přepis) měst – AR-RIYÁD, KOLKATA 

 

VZOR: 

Jakutsk – 63° s.š, 130° v.d. 

- leží na východě Ruska, ve vnitrozemí, mírné suché podnebí (dle mapky Podnebí Asie z učebnice) 
Teplota: během roku nevyrovnaná, maxima okolo 18°C v červenci, minima až -40°C v lednu 
Srážky: nejméně v zimních měsících, okolo 10 mm, nejvíce v letních měsících, okolo 40 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:krtousova@zsvacov.cz


Tv – dívky 

O Velikonocích jsme si určitě všichni zamlsali, tak mám pro vás, ale třeba i pro ostatní členy 

vaší domácnosti, malou rozcvičku. Můžete si ji zacvičit celou nebo jen písmenka vašeho křestního 

jména nebo písmenka dnešního dne atd. Přeji zábavné cvičení☺! 

 


