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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník 
 

TÝDEN 23.3. – 27.3.2020 
 
 

ČESKÝ JAZYK 
 
Mluvnice: 
Na internetovém portálu škola po škole nahoře vybrat záložku český jazyk, sjet níž (pod hru a 
reklamy) a vybrat záložku psaní skupin bje, vje, bě, vě, psaní skupin mě, mně a psaní 
předpon s-, z- ,vz-, vždy si zopakovat učivo a vyplnit on-line cvičení. 
V učebnici téma VÝZNAM SLOV A SOUSLOVÍ str. 57-59 (obrazná pojmenování až příště). 
Přečíst žluté odstavce 
 
Zapsat si do gramatických pravidel: 
Slovo a jeho význam 
Slovo je skupina hlásek s ustáleným významem 
Význam slov: 

a) Věcný (obsahový) = skutečnost, kterou slovo označuje, některá slova mohou mít více 
významů (ručička, zub, kolo) 

b) Mluvnický = ke kterému slovnímu druhu slovo patří, pokud je ohebné, tak jeho 
mluvnické kategorie (významy), př.: rod, číslo, pád, osoba, způsob… 

Sousloví = jednu skutečnost pojmenovává ustálené slovní spojení (př.: nové koření, podstatné 
jméno), některá můžeme nahradit jedním slovem (př.: tělesná výchova – tělocvik) 
 
Projít si cvičení 58/2, 4a), 59/5,7,8, písemně do školního sešitu cv. 59/6 
 
Literatura 
Zopakovat si starověkou literaturu a bibli v sešitu a v pracovním listu, který jsme společně 
vyplňovali. V literární výchově (nová učebnice) přečíst Epos o Gilgamešovi – str. 20, Odyssea 
– str. 20 a Shrnutí - str. 37 
 

 
MATEMATIKA  

 
Vypočítejte do sešitu matematiky níže uvedené příklady na trojčlenku? 
 
49-6. Za devět vlakových jízdenek bylo zaplaceno 153 Kč. Jaká by byla cena za 0, 2, 5, 11, 13, a 
40 jízdenek? 
 
49-7. Podle normy bylo vypočítáno, že dva zedníci omítnou chodbu nové školní budovy za 54 
hodin. Za kolik hodin by tuto chodbu omítlo 9 zedníků? 
 
49-8. Za svačinu pro 30 žáků bylo zaplaceno 450 Kč. Kolik korun by stála stejná svačina pro 28 
žáků? 
 
49-9. Obvody rovnostranných trojúhelníků se rovnají 6 cm, 10,2 dm, 16 m, 36,09 m, a 416,1 m. 
Vypočítejte a zapište do tabulky délky jejich stran. Závislost mezi obvodem rovnostranného 



trojúhelníku a délkou jeho strany vyjádřete rovnicí (vzorečkem). Poznámka: vzoreček je také 
rovnice, protože je tam rovnítko. 
 
49-10. Průměrná délka Standových běžeckých kroků je 80 cm. Při přespolním běhu si jich 
Standa napočítal 2 125. Průměrná délka Karlových běžeckých kroků je 85 cm.  

a) Kolik kroků na téže trati vykonal Karel? 
b) Vypočítejte délku trati přespolního běhu. 

 
50-11. V minulém roce nasušila Mirkova teta z 30 kg padaných jablek 4,8 kg křížal. V příštím 
roce hodlá nasušit křížaly z 50 kg jablek. Kolik kilogramů křížal přibližně získá? Odůvodněte, 
proč je v otázce slovo přibližně. 
 
50-13. Jestliže traktorista použije pluh se 4 radlicemi, zorá lán pšeničného strniště za 48 hodin. 
Jak dlouho mu bude trvat orba tohoto lánu pluhem se 6 stejně širokými radlicemi při nezměněné 
pojezdové rychlosti v kilometrech za hodinu? 
 
50-14. Jedna tuna mořské vody obsahuje 25 kg soli. Kolik tun mořské vody je třeba odpařit, aby 
se získala jedna tuna soli? 
 
Zpracoval: Valchář Pavel, 17.3.2020 
 
 

ZEMĚPIS  
 

DODATEK 
Zadání domácích úkolů pro období od 12.3.2020 – do odvolání výluky 

 
 
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:  
 

1. Kde země leží 
2. Velikost 
3. Počet obyvatel 
4. Složení obyvatel 
5. Státní zřízení…republika, monarchie, diktatura atp. 
6. HDP na obyvatele 
7. Ekonomická vyspělost 
8. Hlavní náboženství 
9. Vedlejší náboženství 
10. Hlavní město 
11. Jak a kdy země vznikla 
12. Stručně důležité historické události 
13. Příroda – hory, řeky, moře… 
14. Nerostné bohatství 
15. Zemědělství 



16. Průmysl 
17. Důležité firmy 
18. Známí a slavní lidé 
19. Zajímavosti 
20. A další…..podle uvážení 

 
 
DODATEK: 
Ke svému tématu vypracuj také pracovní list. Pracovní list bude mít  10-15 otázek z tématu, 
které po prezentaci budou sloužit jako písemná práce pro ostatní žáky ve třídě. Výběr otázek by 
měl pokrývat celé téma a zároveň ty podstatné body z tématu. 
 
Na opakování a naučení otázek z pracovního listu bude čas minimálně 1 týden po prezentaci 
tématu. 
 
Zpracované téma, prezentaci, nahraj na účet na www.ulozto.cz, jméno účtu je 
…zsmskamyknv… a heslo …amos1212…aby si to mohl stáhnout jiný žák, jak jsme se o tom 
bavili v hodině. 
 
Zpracoval: Valchář Pavel, 17.3.2020 

 
 

DĚJEPIS  
 
V učebnici Dějepis 7 pro základní školy si nastudujte kapitolu: 
 
 PRŮBĚH TŘICETILETÉ VÁLKY 
 
Kapitola začíná na straně 149 a končí na straně 150. 
 
Z uvedené kapitoly si udělejte výpisky do sešitu dějepisu a odpovězte si na otázky na konci 
kapitoly. 
 
Zpracoval: Valchář Pavel, 17.3.2020 
 
 

FYZIKA  
 
V učebnici Fyzika 3 a případně na internetu si nastudujte odpovědi na níže uvedené otázky: 
 

1) Jak probíhá lom světla pokud jde paprsek z řidšího do hustšího prostředí? Například ze 
vzduchu do vody. 

2) Jak probíhá lom světla, pokud jde paprsek z hustšího do řidšího prostředí? Například 
z vody do vzduchu? 

3) Co jsou to čočky? 
4) Jaké dvě základní čočky známe? 
5) Jak se tyto čočky kreslí, pokud děláme nějaký optický nákres? 
6) Co dělá spojka a co dělá rozptylka? 



7) Seznamte se s tím, jak funguje lidské oko. 
8) Co to znamená, když je někdo krátkozraký a jakou čočkou se tato vada koriguje? 

Nakreslete obrázek. 
9) Co to znamená, když je někdo dalekozraký a jakou čočkou se tato vada koriguje? 

Nakreslete obrázek. 
 
Jednoduše a dobře vysvětleno je to například na internetu na stránkách: 
 
http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/9/svetlo/cocky.htm  
 
Z uvedených kapitol si udělejte výpisky do sešitu fyziky. 
 
 
Zpracoval: Valchář Pavel, 17.3.2020 

 
 

PŘÍRODOPIS 
 
-botanika - dopisovat tabulku v sešitě a opakovat čeleď brukvovité – učebnice s. 75 

 
 

NĚMECKÝ JAZYK 
 
Einheit 3 – Meine Freunde 
GRAMATIKA GERN x AM LIEBSTEN 

- učebnice str. 36/5 a) přečíst si, přeložit ústně, prostudovat si gramatiku (ve žlutém 

rámečku) + prostudovat pomocí prezentace 

- prezentace – naučit se gramatiku, přepsat do sešitu, vyzkoušet si vyčasovat slovesa 

SPIELEN a MACHEN (jsou pravidelná), procvičovat věty v prezentaci 

o DŮLEŽITÉ! – NEZAPOMEŇTE NA SLOVOSLED, PŘÍSLOVCE GERN A 

AM LIEBSTEN MŮŽETE DÁT VE VĚTĚ KAMKOLIV, ALE SLOVESO 

MUSÍTE MÍT VŽDY NA 2. MÍSTĚ  

- učebnice str. 36/6 ústně, 37/7 do sešitu (věty, co děti dělají a nedělají rády) 

- PS 28/8,9,11 

OBČASNKÁ VÝCHOVA 
 
ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI – STÁT 

- učebnice str. 45-47 
- pomocí učebnice (můžeš použít navíc i internet) vyhledej určené informace a podle nich 

si udělej výpisky do sešitu 

CO JE STÁT? 
JAKÉ ÚKOLY MÁ STÁT? (napiš 5) 
JAKÉ JSOU STÁTNÍ SYMBOLY? 

http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/9/svetlo/cocky.htm


CO JE AUTOKRACIE A CO DEMOKRACIE? 
KDO STOJÍ V ČELE REPUBLIKY?  
KDO STOJÍ V ČELE MONARCHIE? 
KDO STOJÍ V ČELE TEOKRACIE? 

 
 

RODINNÁ VÝCHOVA 
 
OSOBNÍ BEZPEČÍ – KAŽDÝ CHCE DOSÁHNOUT ÚSPĚCHU 

• učebnice str. 108 – pročíst si celou stránku 
• úkol ze str. 108 – vytvořit si svojí „KARTU CHVÁLY“ (můžeš se inspirovat předlohou 

v učebnici) 

 
ANGLICKÝ JAZYK 

 
1. do neděle 23.3. splňte dalších 400 bodů v Duolingu  

2. opakování gramatiky z listopadu – some and any 

kdo pozapomněl – na stránkách Help for English si zopakujte   

https://www.helpforenglish.cz/article/2006090402-some-vs-any 

 

Vyplňte připojený pracovní list ve wordu a odešlete na můj 

email marie.hruba@zsmskamyknv.cz do neděle 29.3.– bude oznámkován 

 
 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006090402-some-vs-any
mailto:marie.hruba@zsmskamyknv.cz


 
 

1. I’ve got ……..  

 
 

Complete the following sentences 
using some or any . 

 

  
 

1. I’ve got _______ bananas for Kim. 

2. There aren’t _______ oranges on the table. 

3. Have you got _______ brothers and sisters ? 

4. There is _______ milk in the fridge. It’s for Susan. 

5. This salad is awful ! There isn’t ______ salt in it! 

6. Well done ! There aren’t ______ mistakes in your test ! 

7. She’s got ______ beautiful postcards from London. 

8. Is there ______ sugar ? 

9. There are ______ books on the desk. 

10.There is ______  soup for you in the fridge. 

11.Mary has got _____ new friends. 

12.We’ve got _____ cheese. Let’s make _____ sandwiches. 

13.Has she got _____ cousins in England ? 

14.They have got _____ sugar, _____ eggs, _____ butter, 
but they haven’t got ____ milk. 

15.Is there _____ margarine in the cupboard ? 

16.Are there _____ eggs, Nick ? 

17.I can’t make a cake, because I can’t find  flour. 
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