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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník 

TÝDEN 09.11. – 13.11.2020

Matematika

Učebnice str.14/př.  5 d) e) f),    př. 6  d) e) f)

str. 15/ př. 8 d) e) f)

str. 15/ 11

příklady vypočítejte ( do sešitu nebo na papír) a pošlete mailem mně.

Jsou to příklady na rozšiřování zlomků, doufám, že tenhle týden to stihneme probrát.

Zeměpis

Str. 117, 118- pokračujeme Antarktida, přečíst a na hodině společně budeme odpovědět na 
otázky:

1. Jaké je podnebí Antarktidy?
2. Jaká zde byla naměřena nejnižší teplota na Zemi?
3. Jak se nazývá dlouhodobě zmrzlá půda Antarktidy?
4. Zástupce flóry
5. Zástupce fauny
6. Počet obyvatel Antarktidy (trvale žijících)
7. Význam Antarktidy pro člověka

Angličtina

Strana 18, pracovní sešit

ČESKÝ JAZYK

Téma: PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN

Zopakujte si výklad o psaní velkých písmen v sešitě a v učebnici – žluté odstavce str. 19-21 a 
cv. 19/2, 20/3, 21/4

Zapište si do gramatických pravidel dokončení výkladu o velkých písmenech ( v učebnici už 
to není, ale budete mít pohromadě všechna pravidla o psaní velkých písmen)



Psaní velkých písmen (dokončení)

5. Rozdíly v psaní
a) obecní, městský úřad, základní škola
- pokud je uvedeno přesné místo, jde o vlastní název – velké počáteční písmeno (Městský 
úřad v Náchodě, Základní škola v Jincích, Gymnázium v Příbrami) 
- pokud není uvedeno přesné místo, jde o obecné místo – malé písmeno (městské úřady, 
obecní úřad v naší obci, naše základní škola)

b) jména nebeských těles
- Měsíc, Slunce, Země = planety – velké písmeno
-vyšel měsíc, zapadlo slunce, chodíme po zemi = obecné jméno – malé písmeno

c) národnost, etnikum
- příslušníci národů, jména obyvatelská – velké písmeno (Čech, Slovan, Lužický Srb, Pražan)
- etnická příslušnost (indián, černoch, křesťan, muslim) a příslušníci spolků a hnutí (sokol, 
skaut, husita) – malé písmeno

d) Nový rok = 1. leden = státní svátek – velké písmeno
nový rok = celý další rok, užívá se do přání – malé písmeno

Na www stránkách pravopis český si vyzkoušejte on-line cvičení na velká písmena pro ZŠ, 
tady je přímo odkaz na cvičení:
https://www.pravopiscesky.cz/cviceni-na-velka-pismena-pra-1138-8697.html#cviceni-na-
velka-pismena-pro-druhy-stupen-zs
Zvolte: cvičení na velká písmena pro 2. Stupeň ZŠ
Až ho vyplníte, dole je rámeček s odkazem pro odeslání výsledků učiteli. Tak ten odkaz 
zkopírujte a pošlete mi mailem, ať vidím, jak vám to jde.

Poslala jsem vám ještě pracovní list, prosím, vytiskněte si ho a zatím nevyplňujte, 
budeme s ním pracovat při on-line hodinách

DĚJEPIS – 6. a 7. TŘÍDA

Zadání domácí práce pro období od 19.10.2020

Pro samostatnou práci platí podmínky, zaslané pro 43. týden.

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 

http://www.uschovna.cz/
https://www.pravopiscesky.cz/cviceni-na-velka-pismena-pra-1138-8697.html#cviceni-na-velka-pismena-pro-druhy-stupen-zs
https://www.pravopiscesky.cz/cviceni-na-velka-pismena-pra-1138-8697.html#cviceni-na-velka-pismena-pro-druhy-stupen-zs


musíte to napravit a poslat to tak, abych to dostal a vy abyste ode mne dostali to potvrzení o 
přijetí.

Zpracoval: Valchář Pavel, 3.11.2020

FYZIKA – 7. TŘÍDA

Zadání domácí práce pro období od 9.-13.11. 2020

Vypočtěte:

H.37. Eiffelova věž v Paříži je vysoká 321 m a její ocelová konstrukce váží 
7 175 tun. Vypočítejte objem spotřebované oceli. Jak velká by to byla 
krychle?

Pokud potřebuješ najít hustotu nějaké látky, použij internet.

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

Zpracoval: Valchář Pavel, 3.11.2020

Německý jazyk

- prostudovat gramatiku PS 14
- učebnice strana 16 pročíst
- PS strana 15

Přírodopis

uč. str.35 3 otázky



Občanská nauka

Učebnice strana 31 až strana 34.

Učebnice strana 34 cvičení  brýle a otazník.

Občanská nauka

Učebnice strana 26 až strana 30.

Pracovní list viz příloha

Tělesná výchova dívky 6 – 9

https://www.prozeny.cz/clanek/jemne-ranni-cviceni-vleze-ktere-vam-zlepsi-cely-den-62773

Pracovní činnosti dívky 6 -9

https://www.idnes.cz/hobby/zahrada/trinact-rad-co-byste-meli-udelat-na-podzim-na-
zahrade.A081012_111326_hobby-zahrada_lis/foto
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