
VII.tř., 6.-10.4.2020 

Pokyny k práci v Anglickém jazyce 7. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 6.4. 2020 do 10. 4. 2020  

1) Opakování z minulých hodin:  

a) Doplň český význam těchto sloves 

b) Označ  ta která patří k nepravidelným slovesům např. je zakroužkuj 

infinitiv Minulý čas Český překlad 

Buy /baj/ Bought/bot/  

Write/rajt/ Wrote/rout/  

Play/plej/ played  

Live/liv/ lived  

Go/gou/ Went/vent/  

Try/traj/ tried  

Give/giv/ Gave/gejv/  

Read/ríd/ Read/red/  

Swim/swim/ Swam/svem/  

Take/tejk/ Took/tok/  

 

 

2a)Řešení těchto vět z minulé hodiny 

 

Včera koupili nové auto.       They bought a new car yesterday. 

Vyzkoušela si včera ty nové šaty.  She tried the new dress yesterday. 

Hrál jsi včera fotbal ?  Did you play football yesterday? 

Petr přinesl tu knihu včera. Peter brought the book yesterday. 

Napsal jsi včera ten dopis?  Did you write the letter yesterday? 

b) Cvičení. Za pomoci slov z tabulky a řešení vytvoř 2 věty otázku a 2 věty oznamovací 

v minulém čase prostém 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________ 

3a) řešení vět v záporu v minulých hodin: 

I lived in London last year.   I didn´t live in London last year. 

I went to school yesterday.  I didn´t go to school yesterday. 

She wrote the e- mail yesterday.  She didn´t write the e- mail yesterday. 



They read the book yesterday.  They didn´t read book yesterday. 

I played basketbal yesterday.  I didn´t play basketball yesterday. 

 

b) Vyberte z tabulky 5 sloves a vytvořte záporné věty v minulém čase jako vzor použijte 

předešlé řešení: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etická výchova VII. tř., 6.-10.4.2020, vyučující - Šebesta 

Učivo: Ekonomické hodnoty 

 

Najdi si v sešitě pojem morálka a také si zopakuj mravní normy. 

Vysvětli, co si mám představit pod pojmem směna (např. na trhu, nebo mezi kamarády). 

Jakého člověka označujeme za nemorálního? 

Najdi na internetu etický kodex nějaké firmy (např. banky, nemocnice) a napiš si aspoň 3 

pro tebe nejzajímavější ustanovení. 

Pokus se vysvětlit proč někteří podnikatelé usilují o maximální zisk a ne o přiměřený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fyzika -VII.tř., 6.-10.4. 2020, vyučující Mgr. Šebesta 

Opakování: 

1) Napiš vrstvy atmosféry. 

2) Vysvětli co je přetlak. 

3) Co je vakuum? 

 

Nové učivo: 

Světlo, str. 98. Pozorně si přečti učivo, nezapomeň, že nejdůležitější pojmy jsou zvýrazněny 

černě. Odpověz na následující úkoly. 

 

 

 



Pro pobavení: 

 

Druhá část, str. 99-100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pokyny k práci do předmětu informatika: 

David Otipka: 

Kdy: od 6. 4. – 10. 4. 2020 

Opakování z minulých hodin: přečtěte a zapamatujte: Řešení 

1. Pravidla práce s informačními zdroji : kdo informaci podává, jak je stará informace, jestli se dá ověřit z více 

zdrojů. atd. 

Trol v informatice je provokatér v internetových diskuzích 

Fakenews je falešná informace, která chce ovlivnit příjemce. 

 autorské právo :je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k 

příslušným dílům. Tvůrci mohou být 

například spisovatelé, hudebníci, filmaři, architekti, urbanisté a programátoři apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filma%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Urbanista
https://cs.wikipedia.org/wiki/Program%C3%A1tor


 

JČ pro 7.třídu  6.- 10.4.2020 

Mgr.Matylda Richterová 

1.Přečti a opiš si do sešitu ( nebo na papír) tento text : 

Nedávno jsme v dějepise probírali život a význam Jana Husa. Tento kazatel si dovolil kritizovat chování církve, a proto 

byl nakonec pro výstrahu upálen. Jeho hrdinský postoj se stal námětem mnoha děl - literárních, filmových i 

výtvarných. Velký bronzový pomník Jana Husa stojí od r.1915 přímo na Staroměstském náměstí v Praze, jeho 

autorem je Ladislav Šaloun. 

2. V celém textu podtrhni vlnovkou SLOVESA ! 

3. Z textu si vypiš PODSTATNÁ JMÉNA a urči jejich kategorie ( rod, číslo, pád a vzor) ! 

4. Vytvoř SYNONYMA ( slova stejného nebo podobného významu) ke slovům ( z textu) : 

     význam, kazatel, hrdinský, stojí, autor. 

5. K období středověku se váže mnoho pověstí a legend. Připomeňme si ty, o kterých jste ve škole 

    mluvili : O svatém Václavu, úryvky z Kosmovy a Dalimilovy kroniky, Blaničtí rytíři.. 

    Znáš nějakou další ? Co třeba o znaku Ostravy ? Dokázal bys ji ( třeba sourozencům) vyprávět ? 

6.  O Pradědovi ( přečti třeba souruzencům !) 

Ovčák, který blízko Malé Morávky pásl ovce na louce, uslyšel, jak někdo volá jeho jméno: „Konráde, Konráde“ slyšel 

za sebou. 

Zaleknul se a když se obrátil, země se před ním otevřela a z díry pak vystupovala obrovská postava s dlouhými bílými 

vousy. Sám Praděd, duch Jeseníků, se před ním objevil.  

„Dej mi nejlepší ovci, nebudeš toho litovat,“ pravil obr ovčákovi. 

Ovčák dal mu pěknou ovci a stařec obr řekl: „Dobře a teď pojď se mnou do mého zámku, tam se ti štědře odměním.“ 

Ovčákovi se nechtělo, ale co měl dělat. Šel. Přišli ke dveřím kouzelného zámku, který se před nimi sám od sebe 

otevřel. Ležely tam drahocenné poklady. 

„Tento kus zlata můžeš si vzít, více však ne. Vezmeš-li si více, budeš toho litovat!“  a obr zmizel. 

Když ovčák zjistil, že zůstal sám, sáhl namísto kusu zlata po zlatém svícnu. Chtěl odejít, ale kam? Nikde nemohl najít 

východ a najednou se před nim objevil obr, z očí mu sršely blesky hněvu, zatočil hůlkou ve vzduchu. Zablesklo se, 

zahřmělo se, země se otevřela a pohltila do svého jícnu ovčáka Konráda. 

Na té louce stojí od té doby vysoká hora, která nazývá se Praděd. 

7. Jaká je hlavní myšlenka této pověsti ? 

8. Nakresli např. Praděda nebo jinou postavu z pověstí.. 

 

 



 

Matematika VII. tř. 6.4. – 8.4.2020                                                       Rupec S. 

Zkontroluj si správné výsledky příkladů z minulých týdnů, a pokud najdeš chybu, 

pokus se ji opravit. 

Přeji krásné Velikonoce 

Matematika VII.tř. – 23.3. – 27.3.2020 

Středová souměrnost 

1 a) Ano  b) Ano  c) Ne  d) Ne  e) Ne  f) Ano 

Str. 133 

1 a) 2  b) 4  c) 6  d) 2 e) 2 

 

2 A a) Ano  b) Ne  c) Ne  d) Ne 

   B a) Ano  b) Ano  c) Ne  d) Ano 

 

3 A a) RB=PK  b) JKP=ABR  c) KVP=BSR  d) ABR=JKP 

   B a) JP=AR   b)ASB=JVK   c) BRA=KPJ   d) VKP=SBR 

 

 

Matematika VII.tř. – 30.3. – 3.4.2020 

Čtyřúhelníky 

 
2 a) E a G  b) G  c) h a f  d) f   e) δ a γ  f) α 

 

3 A a) NE  b) ANO  c) ANO  d) NE  e) NE  f) NE  g) ANO  h) NE 

   B a) ANO  b) NE  c) ANO  d) ANO  e) NE  f) NE  g) ANO  h) ANO  

 

12 a) 40°+40°+140°+140°=360° 

     b) 150°+150°+30°+30°=360° 

     c) 90°+90°+90°+90°=360° 

 

13 a) 360°  b) 360°  c) 180°  d) 360°  e) 360° 

 

14 a) α=66°  b) β=83°  c) γ=131° 

 

15 a) 90°  b) 12°  c) 120°  d) 97°23´ 

 

 

  
 

 

 

 



 

Německý jazyk 7. třída  učební plán 6. 4. – 8. 4.  

Mgr. Leona Gierc 

 

Guten Tag sedmáci,  

chci vás upozornit, že po návratu do školy budu VŠEM kontrolovat sešity. Kdo nebude 

mít v sešitě dopsané učivo, bude si ho muset okamžitě dopsat!!! 

      
 

V tomto týdnu si zkontrolujete, zda jste všechny úkoly vypracovali správně. 

 

Pokud někdo potřebuje poradit s učením, může mi napsat na e-mail:  

leona.gierc@zs-ibsenova.cz 

 

 

1. TÝDEN - SPRÁVNÉ NÁZVY ZVÍŘAT: 

 
 

 

2. TÝDEN - SPRÁVNÉ ČASOVÁNÍ SLOVES: 

 
 malen wohnen weinen schreiben 

mailto:leona.gierc@zs-ibsenova.cz


 ich  male wohne weine schreibe 

 du  malst wohnst weinst schreibst 

 er, sie, es malt wohnt weint schreibt  

 wir  malen wohnen weinen schreiben 

 ihr  malt wohnt weint schreibt 

 sie, Sie  malen  wohnen weinen schreiben  

 

2. Verbinde die entsprechenden Ausdrücke (spoj odpovídající si výrazy) 

du schwimmst  = ty plaveš  

sie turnen = oni cvičí  

wir schreiben = my píšeme  

ich singe = já zpívám 

er wohnt = on bydlí   

sie weint = ona pláče  

ihr heiβt = vy se jmenujete  

Sie kochen = Vy vaříte  

 

3. Ergänze die Endungen und übersetze (doplň koncovky a přelož) 

du schwimmst – ty plaveš   

wir lachen – my se smějeme 

sie (oni) wohnen – oni bydlí  

ich male – já kreslím 

er schreibt – on píše 

ihr malt – vy kreslíte 

sie (ona) singt – ona zpívá 

es schreibt – ono píše 

 

4. Übersetze (přelož do němčiny) 

ona maluje – sie malt 

ty bydlíš – du wohnst 

oni píšou – sie schreiben 

já se směju – ich lache 

my zpíváme – wir singen 

on se jmenuje – er heiβt 

vy pláčete – ihr weint 

já vařím – ich koche 

ty tančíš – du tanzest 

Vy cvičíte – Sie turnen 

 

Kdo má v časování chyby, opíše to do sešitu znovu a správně. Po návratu do školy budu 

VŠEM kontrolovat sešity.  

      

Už umíš básničku?!?!? 

In der Schule, in der Schule,    Ve škole, ve škole,  

in der Schule ist es schön.    ve škole je krásně. 

Willst du rechnen, lesen, schreiben,   Jestli chceš počítat, číst, psát, 

musst du schnell zur Schule gehen.   musíš jít rychle do školy. 

 

Budu ji zkoušet!!! 



       
 

 

3. TÝDEN – ČTENÍ A PŘEKLAD 

 

Zkontrolujte, jestli jste věty správně přeložili a jestli jste odpověděli správně 

(richtig) nebo špatně (falsch). 

 
Der Vater heiβt Bruno. richtig Tatínek se jmenuje Bruno. 

Die Familie wohnt in Linz. richtig Rodina bydlí v Linci. 

Die Katze heiβt Otto. falsch Kočka se jmenuje Otto. 

Papa ist klein und dick. falsch Taťka je malý a tlustý. 

Die Mutter heiβt Helga. falsch Maminka se jmenuje Helga. 

Die Katze ist schwarz. falsch Kočka je černá. 

Der Hund heiβt Oskar. richtig Pes se jmenuje Oskar. 

Das Haus ist groβ. richtig Dům je velký. 

Der Bruder heiβt Uwe. falsch Bratr se jmenuje Uwe. 

Der Hund ist weiβ. richtig Pes je bílý. 

Das Auto ist braun. falsch Auto je hnědé. 

Die Mutter ist alt. falsch Maminka je stará. 

 

Kdo má v textu chyby, opíše si to do sešitu znovu a správně. Po návratu do školy budu 

VŠEM kontrolovat sešity. 

  

Auf Wiedersehen!      Bis nächste Woche! 

  

     
 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍRODOPIS (učivo na týden: 6.4. – 10.4.2020) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Tento týden bude věnován OPAKOVÁNÍ, vložím Vám zde správné odpovědi na otázky, 

které jste měli v předchozích týdnech vypracovat. Vaším úkolem bude si všechno projít, 

zkontrolovat a opravit a hlavně se vše NAUČIT  Pokud úkoly z minulých týdnu nemáš – 

dodělej si je hned se správnými odpověďmi. 

 

1. TÝDEN PRVNÍ – správné odpovědi – zkontroluj si ( 16.3. – 20.3.2020) 

Učebnice str. 49, úkoly 1 – 3 se sovičkou. 

 1. Druhy bezobratlých živočichů, se kterými se mohu setkat v parku? 

- žížala, hlemýžď zahradní, pavouci (běžník kopretinový), brouci (ruměnice, dřepčík), hmyz (moucha, 

komár, včela, vosa) atd… 

 2. Uveď příklady lesních obratlovců, kteří mohou žít i v městském prostředí. 

- ptáci (datel černý, holubi, hrdličky, šoupálek dlouhoprstý, kukačka obecná, sýček obecný), savci 

(netopýr, veverka obecná, zajíc polní, srnec, kuna, liška), obojživelníci (skokan hnědý ropucha) 

 3. Tabulka k doplnění: 

 

Druhy ptáků vzhled potrava hnízdění 

Červenka obecná Nápadná, oranžová 
náprsenka. 

Bezobratlí 
živočichové, bobule. 

Hnízda staví na 
zemi, někdy i 
v dutinách stromů. 

Drozd zpěvný Bílé břicho 
s hnědými 
skvrnami, zbytek 
těla hnědý. 

Bezobratlí 
živočichové, 
semena, bobule. 

Hnízda staví na 
stromech a keřích, 
v polodutinách 
stromů ve výšce 1 – 
3 metry nad zemí. 

Sojka obecná Nápadné modré 
pírka s černými 
skvrnkami na bocích 
křídel. 

Především rostlinná 
strava – žaludy, 
bukvice, ostružiny, 
lískové ořechy, dále 
větší bezobratlí 
(slimáci). 

Hnízdo z větviček, 
vystlané mechem, 5 
metrů nad zemí. 

Sýkora koňadra Žluté tělo, černá 
hlava a břicho 
s bílými 
trojúhelníčky na 
lícních stranách. 
Modré konce křídel. 

Hmyz – hlavně 
motýli, housenky, 
semena. 

Převážně dutiny 
stromů, ale i stará 
hnízda veverek, 
strak. 

 

Učebnice str. 49., cvičení o potkanech – zkontroluj si. 
 Jaké podmínky přispívají k rychlému rozmnožování potkanů? 



- Potkani jsou všežravci, kteří nepohrdnou téměř ničím – uživí se téměř všude. Jsou velmi 

inteligentní a přizpůsobiví, díky vysoké plodnosti se velice často přemnožují, a proto se velmi těžko 

hubí. 

 

Učebnice str. 52, cvičení s ptačí budkou – zkontroluj si. 

 
 

a – 8, b - 1 , c – 4, d – 2, e – 3, f – 6, g – 9, h – 7, i - 5 

2. TÝDEN DRUHÝ – správné odpovědi, zkontroluj si, oprav (23.3. – 27.3) 

 



 

Učebnice str. 58, cvičení 25, 26,27 se sovičkou a otázky 1. – 5. zelený 

rámeček – zkontroluj si, oprav si. 

 

 



Odpovědi: 

25. Nejmenší lasicovitá šelma u nás se jmenuje Lasice kolčava, pohybuje se v ekosystémech pole, louky i 

lesa – úkryty si hledají v různých štěrbinách, dutinách stromů, norách apod. 

26. Tchoř. 

27. Vlaštovka obecná nebo Jiřička obecná. 

Zelený rámeček odpovědi: 

 1)živočichové chování člověkem se nemusejí starat o shánění potravy, jsou zvyklí ji dostávat 

automaticky, jsou ochočení – nebojí se lidí, celkově jsou zvyklí, že je o ně postaráno, nezažívají ve 

svém životě tolik stresu. Živočichové, které člověk nechová, žijí divokým a přirozeným způsobem 

života, musejí si sami shánět potravu, stavět si či hledat útočiště – domov – který může být zničen 

apod. Zažívají daleko více stresu v životě – potrava, péče o mláďátka, nejisté stanoviště apod. Jsou 

svým způsobem na lidi zvyklí, ale jsou bojácní a vyhýbají se lidem.  

 2) Domestikace je ochočení a zdomácnění původně divoce žijícího druhu (pes, kočka). 

 3) Kráva – mléko, maso, Kůň – sport, práce v lese, na poli, Prase – maso, Koza – mléko, maso, 

Drůbež (slepice, kachna, husa) – maso, vejce 

 4) Kvůli lepším podmínkám v okolí lidských sídel žije např. potkan, myš, vrabec, vlaštovka, jiřička, 

kuna, sovy 

 5) Potkan má menší uši i oči, nos tupý a zkosený, krysa jej má ostřejší, hlavní rozdíl je, že krysa má 

ocas delší než tělo a potkan kratší, potkan je zavalitější a krysa je spíše štíhlá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. TÝDEN TŘETÍ  - správné odpovědi, zkontroluj si, oprav (30.3. – 3.4.2020) 

 

Mezi cizokrajné ekosystémy patří - zařazení do podnebných pásů – zkontroluj si 

a) Tropický deštný les – tropický pás 

b) Savany – tropický pás 

c) Stepi – mírný pás 

d) Pouště a polopouště – subtropický pás 

e) Lesy mírného pásu – mírný pás 

f) Polární oblasti – polární pás 

g) moře a oceán – všechny pásy 

 

 

Zařazení zvířat do příslušných ekosystému: 

Kosatka dravá – moře a oceán 

Anakonda – tropický deštný les 

Krajta – savana 

Sup – savana 

Levhart – savana 

Slon – savana 

Bizon – stepi 

Velbloud – pouště, polopouště 

Medvěd grizzly – lesy mírného pásu 

Tuleň – moře a oceán 

Tukan obrovský – tropický deštný les 

Ara papoušek – tropický deštný les 

Lev – savana 

Mamba – savana 



Hyena – savana 

Tygr ussurijský – lesy mírného pásu 

Tučňák císařský – moře a oceán 

Koníček mořský – moře a oceán 

Ježura – savana 

Gepard – savana 

Varan – savana 

Chameleon – savana 

Nosorožec – savana 

Lama – stepi 

 

Úkoly pro 7. ročník dějepis na 6.4. - 10. 4. 2020: 
vyučující Mgr. Hynek Vojtasík 

 
zapiš do sešitu : 

Husité 
- upálení Jana Husa – vyvolalo v Čechách obrovský vztek a nevoli 
u chudých lidí i u šlechty 
- husité = Husovi stoupenci – kališníci = jejich symbolem se stal  
kalich – souvisí to s náboženským přesvědčením 
  přijímání pod obojím způsobem – rovnost lidí před Bohem 
- 4 pražské artikuly = základní požadavky : 
  svobodné kázání a výklad Bible 
  přijímání pod obojí 
  zákaz světské moci – zabavení cirkevního majetku 
  obecné trestání smrtelných hříchů nezáleží na tom 
  do jaké společenské vrstvy člověk patří 

 

Táborité 
- radikální husité 
- r. 1420 založili a opevnili město Tábor – táborité se vzdávali ve prospěch všech svého soukromého majetku, za 
tyto prostředky 
  pořizovali potraviny, zbraně, ošacení ….. 
- vedl je 
Jan Žižka z Trocnova – nejslavnější hejtman a vojevůdce – vybojoval nad křižáky = vojsko katolické církve, hodně 
bitev 

 

 
 



zopakuj si:   
- kdo byl mistr Jan Hus? Co kritizoval ve svých kázáních? 
- proč byl svolán kostnický koncil a proč byl na něj pozván 
  Jan Hus? 
- jak mistr Hus dopadl ? Proč tak skončil? 
- překresli si do sešitu symbol husitů 
 
 
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=buQZ1k3HjlI  

 

 

Výchova k občanství VII. tř., 6.-10.4. 2020, vyučující -Šebesta 

Učivo: Osobní rozvoj 

Každý to znáte, pořád něco musíte nebo něco chcete. Občas vám vtom někdo pomůže, 

nebo někdo či něco brání. Máte dojem, že většinou pořád jen musíte a na to co chcete, vám 

nezbývá čas. Občas proto dochází ke konfliktům. 

Jak z toho ven? 

Potřebujeme motivaci. Pokud ji máme, tak se spousta věcí zjednoduší, zrychlí a také je 

méně konfliktů, nebo naopak konfliktů přibude. 

Motivace 

 je jedním ze základních psychických procesů. Motivace je vnitřní pohnutka, která 

podněcuje jednání člověka k něčemu. Je to to, co nás pohání něco dělat. Motivace může být 

aktivována pomocí různých stimulů  - vnějších i vnitřních (sebemotivace). Úzce souvisí s 

výkonností člověka - motivovaný člověk je výkonnější, více se soustředí na dosažení 

určitého cíle. 

Pohnutky, psychologické příčiny akcí a reakcí, činností a jednání člověka zaměřené na 
uspokojování určitých potřeb nazýváme motivy. Jejich základní formou jsou potřeby. 

https://www.youtube.com/watch?v=buQZ1k3HjlI
https://managementmania.com/cs/stimul
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pot%C5%99eba


 

S touto pyramidou potřeb, jsi se už seznámil. Kdo je autor? 

Jaké je základní rozdělení motivačních faktorů? 

V zásadě nás motivují dvě základní věci a to je odměna (pozitivní motivace) a strach 
(negativní motivace). Odměna je určitě vnímána lépe, ale oba typy motivace jsou 
rovnocenné a přirozené. Negativní motivace není špatná, jak by se na první pohled mohlo 
zdát - např. strach - je to přirozený faktor, který pomáhá lidem přežít a vyřešit různé 
situace. Strach byl a vždycky bude faktorem evoluce a přirozené obrany (když vás napadne 
medvěd, to je velká motivace - budete určitě utíkat rychleji než normálně).  

 Pozitivní motivace - je založena na odměně za lepší výkony:    
o Faktor hmotné zainteresovanosti 
o Faktor morálního ocenění 
o Faktor seberealizace 

 Negativní motivace - je založena na silových faktorech:  
o Faktor existenční  
o Faktor strachu (obava o život, o práci nebo o pracovní místo) 

Na závěr si napiš do sešitu příklad, svou zkušenost, při čem a jak na tebe účinkovala 

pozitivní a negativní motivace 

 

 

 

 

 



Zeměpis VII. tř., 6.-10.4. 2020, vyučující - Šebesta 

Učivo: Austrálie 

učebnice str. 44-45, přečíst a splnit úkol 

 

Do této slepé mapy zakresli (různými barvami): 

 

Nezapomeň zakreslit i Mac Donnellovo pohoří a hlavně Uluru Ayers rock. 

Nejen zakreslit, ale hlavně naučit pro zkoušení u mapy! 

Když to budeš umět, str. 46 - Vodstvo, přečíst a ukázat v mapce. 


