
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - 7. ROČNÍK 

TÝDEN 16. 3. – 20. 3. 2020 

***** 

DĚJEPIS 

 

V učebnici dějepisu pro 7. třídu si nastudujte kapitolu: 

 „Česká stavovská společnost a počátky protihabsburského odboje.“ 

Kapitola začíná na straně 101 a končí na straně 105. 

Z uvedené kapitoly si udělejte výpisky do sešitu dějepisu. 

 

FYZIKA 

 

V učebnici Fyzika 3 si nastudujte kapitolu 1. SVĚTLO a kapitolu 1.2 BARVA SVĚTLA, které začínají na 

straně 5 a končí na straně 9. 

Z uvedených kapitol si udělejte výpisky do sešitu fyziky 

 

MATIKA 

 

Z učebnice Matematika 2, pro 7. ročník základní školy vypočítej do sešitu matematiky níže uvedené 

příklady: 

1/ Kapitola 3 SOUHRNNÁ CVIČENÍ, Strana 50, cvičení 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

ZEMĚPIS 

 

Z učebnice zeměpisu, z internetu a nebo z jiných zdrojů připrav prezentaci v Power pointu na jednu 

zemi amerického kontinentu, jak jsi ji dostal/a přidělenou na hodině zeměpisu. 

 

Prezentaci můžeš udělat podle svého uvážení, ale měla by se tam určitě objevit následující témata:  

 

Kde země leží 

Velikost 

Počet obyvatel 

Složení obyvatel 

Státní zřízení…republika, monarchie, diktatura atp. 

HDP na obyvatele 

Ekonomická vyspělost 

Hlavní náboženství 

Vedlejší náboženství 

Hlavní město 

Jak a kdy země vznikla 

Stručně důležité historické události 



Příroda – hory, řeky, moře… 

Nerostné bohatství 

Zemědělství 

Průmysl 

Důležité firmy 

Známí a slavní lidé 

Zajímavosti 

A další…..podle uvážení 

 

INFORMATIKA 

 

Práce ve wordu 

vybrat si oblíbené místo (město, zámek, hrad, zřícenina, kontinent, apod.) 

zpracovat referát (min. 1 stránka) 

vložit 2-3 fotografie, které budou mezi textem 

písmo – Times New Roman, velikost 12 

zarovnání do bloku 

 

Práce v powerpointu 

vybrat si cokoliv oblíbeného (zpěvák, kapela, místo, sport, apod.) 

10 slidů (nadpis + dalších 9 slidů) 

max 5 slidů fotografie 

 vložit do prezentace video nebo zvuk (písnička) 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

Einheit 3 – Meine Freunde 

ČAS 

projít si prezentaci a dodělat si z ní výpisky do sešitu (stačí pár příkladů) 

učebnice str. 34/2,3 do sešitu 

pracovní sešit str. 26/2,3 

pracovní list – čas –vyplnit a poslat na e-mail: micaela.souchva@zsmskamyknv.cz do 20.3.2020 

 

POPIS OSOB 

naučit se slovíčka str. 33 (od slovíčka energisch po Jogging) 

učebnice str. 35/ 4  a) přečíst si slovíčka, přeložit 

c) vyber jednu známou osobnost a popiš do sešitu (3 věty) 

pracovní sešit str. 27/5,6 

 

ČASOVÁNÍ NEPRAVIDELNÝCH SLOVES  

přepsat do sešitu, NAUČIT SE! 

SPRECHEN – MLUVIT 

1. ich spreche   1. wir sprechen 

2. du sprichst   2. ihr sprecht 

3. er, sie, es spricht  3. Sie/sie sprechen 



 

HABEN – MÍT 

1. ich habe   1. wir haben 

2. du hast   2. ihr habt 

3. er, sie, es hat   3. Sie/sie haben 

 

NJ - PRACOVNÍ LIST - ČAS 

 

VYZNAČTE STEJNOU BARVOU SPRÁVNĚ VYJÁDŘENÝ ČAS!  

4:30 - Es ist einundzwanzig Uhr fünfzig. 

14:13 - Es ist siebzehn Uhr achtunddreißig. 

21:50 - Es ist vierzehn Uhr dreizehn. 

9:15 - Es ist halb fünf. 

17:38 - Es ist  viertel zehn. 

 

VYJÁDŘETE ČASOVÝ ÚDAJ! 

16:25 

23:30 

6:15 

11:45 

5:20 

10:50 

23:30 

 

PŘELOŽ! 

Přijdu v půl deváté. 

Jak dlouho zůstaneš? 

Martin hraje tenis od půl třetí do pěti. 

Kdy přijde Monika? 

Kolik je hodin? Je osm hodin a dvacet minut. 

Zůstanu tady 2 hodiny. 

Moje kamarádka přijde ve třičtvrtě na deset. 

 

RODINNÁ VÝCHOVA  

 

ŠIKANA 

učebnice str. 106-107 – přečíst, pomocí učebnice a internetu vyplnit pracovní list (v příloze: název 

ŠIKANA) a poslat vyplněný zpět (do 20.3.2020) na adresu – michaela.souchova@zsmskamyknv.cz 

 

…………………………………………………………………………. 

PRACOVNÍ LIST – ŠIKANA 

Jak říkáme zlomyslnému psychickému a fyzickému týrání slabších jedinců? 

 

 

 



Jak se říká tomu, kdo ubližuje? 

 

Jaké vlastnosti bys mu přiřadil? 

 

Jak se říká tomu, komu je ubližováno? 

 

Jaké vlastnosti bys mu přiřadil?  

 

Kde všude se s tímto týráním můžeme setkat? 

 

Existují různé způsoby ubližování. Roztřiď výrazy podle způsobu. 

 

zasílání obtěžujících mailů, bití, nahrání ponižující scény na mobilní telefon a její umístění na  

facebook, ničení věcí, nadávky, vyhrožování, pomluvy, zesměšňování 

 

Fyzické: 

 

Slovní: 

 

Kyberšikana: 

 

Co je asertivní chování? 

 

…………………………………………………………………………. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

Na aplikaci duolingo splňte 200 bodů do konce týdne. 

Kontrola bude probíhat vyučujícím online.  

Kdo nesplní do neděle 15.3. dostane minus (3 minus je 5 do klasifikace).  

Kdyby někdo zapomněl heslo nebo přihlašovací jméno obracejte se na email 

marie.hruba@zsmskamyknv.cz, bude Vám zasláno. 

 

V týdnu od 16. 3. do neděle 22. 3. splňte 400 bodů do duolinga.  

Kontrola bude probíhat 23.3. vyučujícím online.  

Za 400 bodů je jednička, v případě nesplnění mínus. 

 

PŘÍRODOPIS 

 

Přečíst kapitolu „Pedologie“,  

učebnice str. 48 a na str. 51 „CH. Darwin“ 

 

 

 

 



ČESKÝ JAZYK 

 

MLUVNICE: 

Najít na internetu portál škola po škole (nehrát hru), nahoře vybrat záložku český jazyk, sjet níž (pod 

hru a reklamy) a vybrat záložku slovesa – zopakovat si osobu, číslo, čas, způsob, rod a vypracovat on-

line cvičení: mluvnické kategorie sloves a rod sloves. 

V učebnici českého jazyka pročíst příslovce – str. 45-49, ze žlutých odstavců na str. 45,46,47 a 49 

zpracovat výpisky do „gramatických pravidel“, projít si cv. 47/1,3,48/4,5,6 a 49/1,2 

 

LITERATURA: 

Domácí četba a zpracování obsahu knihy. 

 

 

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

Další užitečné zdroje pro domácí vzdělávání: 

Zapni si „telku“ – program ČT2 – živě vysílané výukové bloky vedené vystudovanými pedagogy. 

Dopolední vyučování pro žáky 1. stupně ZŠ startuje od 16. 3. 2020 každý všední den od 9.00 h. 

„Odpoledka“ pro žáky 2. stupně ZŠ začíná od 12.00 h.  

Zábavně-vzdělávací program UčíTelka vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. Rozvrh vyučovacích hodin pořadu UčíTelka najdeš na https://www.ceskatelevize.cz. 

… 

http://nns.cz 

http://fraus.cz 

http://skolakov.cz 

http://onlinecviceni.cz 

http://pravopisne.cz 

http://skolasnadhledem.cz 

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/ 

 

https://www.ceskatelevize.cz/
http://nns.cz/
http://fraus.cz/
http://skolakov.cz/
http://onlinecviceni.cz/
http://pravopisne.cz/
http://skolasnadhledem.cz/
https://procvicovani-uciva.webnode.cz/

