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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník 

TÝDEN 19.10. – 23.10.2020

Matematika

Na pondělí:

Modrá učebnice 2 pro 6.roč. str. 94 / 5, 6,

Str.95/ 11A, 

Na středu:

Začneme novou látku, učebnice zelená 1 pro 7.ročník.

Začneme brát zlomky, základní vědomosti máte z 5.a 6. třídy.

Zkusíte na straně 3 přečíst co je vedle obrázku, co je v rámečku  a udělat příklady 1, 2 a na 
straně 4 příklad 3 a 5. Pak si to ještě na hodině společně projdeme.

Zeměpis

Str. 113, 114 – Cestovní ruch

Přečíst, najít odpovědi na otázky, napsat do sešitu a naučit:

1. Proč je Nový Zéland vyhledáván miliony turistů z celého světa?
2. Ve které filmové trilogii jsme mohli spatřit novozélandskou přírodu?
3. Jak se jmenuje nejznámější národní park N. Z.?
4. Jezera národního parku mají průzračně čistou vodu. Která ryba se v nich chová?
5. Které další ostrovy lákají mnoho turistů?
6. Co můžou turisté tady provozovat?
7. Co se odehrálo na Havajských ostrovech v období 2. světové války?

Přírodopis

učebnice.str.27 potravinový řetězec napsat př. rostlina-zajíc-liška. Napsat svůj vlastní.
Uč. str. 27, 28 Motolice a tasemnice přečíst, nakreslit obr. do sešitu. obr. tasemnice a do sešitu
napsat shrnutí žlutým tiskem.



N j 

 -slovíčka PS 17 ke slovu dort

- ústně učebnice strana 19

- PS strana 11, 4,5,6/12

Angličtina

      -Animals – str. 16 v pracovním sešitě

- Vytvořit prezentaci na nějakou osobnost/ město/ skupinu (cca 15 slidů)
Občanská výchova-Téma: rodinné vztahy

- DU – Prosím o vytvoření rodokmenu své rodiny.
- Svou práci mi zašlete na můj email. Děkuji Dvořáková Jana.

ČESKÝ JAZYK

Téma: ZEMĚPISNÁ JMÉNA

Přečtěte si žlutý odstavec v učebnici na str. 14

Projděte si cv. 14/1, 15/3,4, 16/5

Téma: TVARY NĚKTERÝCH PODSTATNÝCH JMEN OZNAČUJÍCÍCH ČÁSTI 
LIDSKÉHO TĚLA

Přečtěte si žluté odstavce v učebnici na str. 16 -17

Do gramatických pravidel si zapište:

Podstatná jména označující části lidského těla

- v     7.p., mn. č. zakončení    -ma:  

 části lidského těla (rukama, nohama)

 zdrobněliny částí lidského těla (s ručičkama, nožičkama)

 přídavná jména, která se s podstatnými jmény pojí (modrýma očima, dlouhýma 
nohama)

 některá zájmena a číslovky (mezi čtyřma očima, svýma rukama)

- zakončení podle vzorů

 části neživých věcí: 
 př:. oka, ucha – vz,. města (hrnec s uchy, sítě s oky)
 ručičky, nohy – vz. ženy (s hodinovými ručičkami, židle s křivými nohami)



Projděte si cv. 17/2a) b)

Vyplňte pracovní list, naskenujte ho nebo vyfoťte a pošlete mi ho do konce týdne na 
email: pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz 

DĚJEPIS – 6. a 7. TŘÍDA

Zadání domácí práce pro období od 19.10.2020

1. Vypracujte v Power Pointu vybrané a schválené téma z Dějepisu 6.
2. Téma zpracujte do Power Pointové prezentace, která bude mít 12-18 snímků. Termín 

určíme později.
3. Snažte se vybrat ze zvoleného tématu to podstatné, zajímavé a důležité, proto omezuji 

ten počet snímků a je to podstata tohoto úkolu, umět vyhledat podstatné informace a 
zpracovat je.

4. Používejte obrázky a snažte se i o dobrou grafickou stánku práce.
5. Práce budu známkovat.
6. Svoji práci budete také přednášet před třídou jako referát.

Na zvoleném tématu začněte pracovat, až ho budete mít ode mne schválené. To je také kvůli 
tomu, abyste každý měl jiné téma, takže zasílejte návrhy včas, abyste si mohli vybírat.

Hotovou prezentaci zasílejte na můj školní email, a pokud to bude mít velký objem, větší než 
10 MB, použijte k zaslání www.uschovna.cz, protože přes email by to nemuselo projít. Pokud
nedostanete ode mne potvrzení, že jsem prezentaci dostal, tak to pravděpodobně nedošlo a 
musíte to napravit a poslat to tak, abych to dostal.

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.10.2020

FYZIKA – 7. TŘÍDA

Zadání domácí práce pro období od 19.10. – 23.10.2020

Vypočtěte:

H.12. Do železničního vagónu se vejde 75 m3 nákladu. Maximální hmotnost, kterou uveze je

30 tun. Jakou největší hustotu může mít materiál, se kterým bychom mohli zcela zaplnit

celý tento vagón?

Výpočty digitalizujte a pošlete na můj školní email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz

Digitalizací je myšleno:
1. Výpočty vyfotit mobilem a poslat na email
2. Výpočty naskenovat a poslat na email

http://www.uschovna.cz/


3. Nebo se domluvíme na jiné formě předávání výsledků, a to podle vašich možností

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.10.2020




