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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník 

TÝDEN 16.11. – 20.11.2020

Matematika

1. Př. Rozšiř zlomek  5 /7  na zlomek se jmenovatelem  a) 28     b) 70    c) 700

2. Př. Zlomky  2/12  a  3/24  převeď na zlomky se společným jmenovatelem 48

3. Př. Zkrať třemi zlomky:   a) 9/27  b) 30/90  c) 42/192

4. Př. Z učebnice str.16/ 2 B

Zeměpis

Str. 30 Amerika, přečíst a společně na hodině odpovíme na otázky:

1. Kde leží kontinent Amerika?
2. Které dva světadíly tvoří Ameriku?

Americké NEJ:
3. Které pohoří Ameriky je nejdelší?
4. Nejdelší kaňon?
5. Nejdelší řeka?
6. Nejznámější vodopády?
7. Nejvyšší vodopád?
8. Nejmohutnější a nejstarší stromy?
9. Nejhříšnější město?
10. Nejvýše položené jezero? 

Německý jazyk

          -PS17 - všechna slovíčka
         - PS 16 - cvičný test 1. lekce dokončit



ČESKÝ JAZYK

Téma: PŘÍDAVNÁ JMÉNA

Poslala jsem vám pracovní list na velká písmena, prosím, vytiskněte si ho hned na 
pondělí a nevyplňujte, budeme s ním pracovat při on-line hodinách.

Zopakujte si přídavná jména – druhy, mluvnické kategorie (=co se určuje), stupňování, 
pravopis (zápis máte v loňských gramatických pravidlech).

Projděte si cv. 21/1, 22/3, 5, 6, 23/6, 7 – některá budeme probírat při on-line hodinách

LITERTURA

Dlouhodobý úkol do konce distanční výuky

Četba: kniha podle vlastního výběru – její obsah stručně zapsat a poslat ve WORDU nebo 
hezky (čitelně) napsané na můj mail (bylo zadáno už v září).

FYZIKA – 7. TŘÍDA

Zadání domácí práce pro období od 16.-20.11. 2020

Vypočtěte příklady na hustotu, objem a hmotnost:

Za6.1 Vejde se 18 kg benzínu do 20 litrového kanystru?

Za6.2 Jakou hmotnost má přibližně kmen poraženého smrku, jehož objem 
lesník vypočetl na 2,3 m3?

Za6.3 Vypočítejte hmotnost benzínu v plné automobilové nádrži o objemu 
45 litrů.

Za6.4 Z jakého kovu je vyroben řetízek o objemu 62 cm3, který má 
hmotnost 651 g?

Za.5 Pracovník v tiskárně veze na vozíku archy papíru 1 189 mm x 841 
mm, které jsou na sebe složené do výšky 60 cm. Jakou hmotnost má tento 
papír, má-li hustotu 900 kg/m3?



Pokud potřebuješ najít hustotu nějaké látky, použij internet.

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

Zpracoval: Valchář Pavel, 11.11.2020

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

Zpracoval: Valchář Pavel, 11.11.2020

Přírodopis

Uč. str. 38 Clenovci
přečíst prohlédnout obr. pavouka přečíst informaci o J. Barrande.
Úkol kde se nachází naleziště trilobitů a vyhledej informace o J. Barrandovi.Poslat e.mailem

Angličtina

- Strana 20, pracovní sešit

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Prostudovat učebnici strana 39 až strana 42: Místo kde žijeme.

Zjisti co je domovské právo.

Vypracovat pracovní list viz. Příloha

TĚLESNÁ VÝCHOVA

http://www.uschovna.cz/


Náměty na domácí cvičení: balanční a rovnovážná cvičení

https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/balancni-polokoule-bosu-cviky.A150121_234041_behani_pil/

foto/PIL58bf2b_DSC_6729.jpg

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Námět na dobrovolné shlédnutí video dokumentu.

Technické a přírodní materiály

https://youtu.be/t9zQ-x5cVQw

https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/balancni-polokoule-bosu-cviky.A150121_234041_behani_pil/foto/PIL58bf2b_DSC_6729.jpg
https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/balancni-polokoule-bosu-cviky.A150121_234041_behani_pil/foto/PIL58bf2b_DSC_6729.jpg
https://youtu.be/t9zQ-x5cVQw


Velká písmena

1.  Mánesův obraz L/labská K/krajina zobrazuje soutok L/labe s V/vltavou pod 
M/mělnickým zámkem. Své zážitky z pobytu v A/americe zpracoval A/antonín 
D/dvořák v symfonii Z/z N/nového S/světa. Český dramatik J/Josef K/kajetán T/tyl 
založil časopis K/květy Č/české, který jako týdeník K/květy vychází dodnes. 
Nesmyslnost války zobrazil humornou formou J/jaroslav H/hašek v O/osudech 
D/dobrého V/vojáka Š/švejka. Oblíbenou figurkou loutkových divadel byl K/kašpárek.
Ludolfovo číslo již mnoho set let před E/evropany vypočítali I/indové. Na N/nový 
R/rok o slepičí krok, na T/tři K/krále o skok dále, na H/hromnice o hodinu více. 
Vzácnou ukázkou nedotčené přírody ve S/střední E/evropě je B/boubínský P/prales na 
Š/šumavě. Z E/erbenovy K/kytice mám nejraději Z/zlatý K/kolovrat. V N/národní 
G/galerii nás upoutal známý Slavíčkův obraz U/u N/nás V/v K/kameničkách. Rád 
bych se někdy podíval do S/severní A/ameriky.

2.  Nejstarší část E/evropské pevniny je oblast P/poloostrova S/skandinávského. Dům 
U/u Z/zeleného A/anděla se objevuje v N/nerudových P/povídkách  
M/malostranských. Chodím do Z/základní Š/školy ve Š/špindlerově M/mlýně. 
Přestěhovali jsme se z N/náměstí M/míru do U/ulice N/na V/vinici. Do Č/čech i na M/
moravu zasahuje Č/českomoravská V/vrchovina. Vždycky se těšíme na Š/štedrý 
V/večer a pak rozesíláme pozdravy s přáním všeho nejlepšího do N/nového R/roku. 
Nejznámější Š/šumvská jezera jsou Č/černé J/jezero a Č/čertovo J/jezero. O 
V/velikonocích se u nás dodržuje spousta zvyků. Na L/lysé H/hoře v B/Beskydech je 
velice deštivo. Východní břehy A/ameriky omývá A/atlantský O/oceán, západní břehy 
O/oceán T/tichý. Loket N/nad O/ohří je malebné Z/západočeské městečko.

3.  Třetím největším S\světadílem je A\afrika. Od E\evropy je oddělena S\
středozemním M\mořem a G\gibraltarským P\průlivem, od A\asie R\rudým M\mořem 
a A\adenským zálivem. Leží na obou polokoulích, S\severní i J\jižní, a proto ji 
pokrývají D\deštné lesy hlavně kolem řeky K\kongo při R\rovníku. A zpět k Č\české 
R\republice. O V\velikonocích se u nás dodržuje spousta zvyků. Na L\lysé H\hoře v B\
beskydech je velice deštivo. Turnaj žáků Z\základních Š\škol vyhrála Z\základní Š\
škola v Č\červeném K\kostelci. V P\pražském N\národním D\divadle zítra hrají D\
dvořákovu O\operu R\rusalka. Teta se nejprve přestěhovala z U\ulice V\vyšebrodské 
do U\ulice Z\za H\hájem a teď bydlí na N\náměstí B\bratří M\mrštíků. Malebné Č\
české městečko L\loket N\nad O\ohří najdeme v blízkosti známých lázeňských měst 
K\karlovy V\vary a M\mariánské L\lázně. Pokud si při vyplňování pravopisných 
cvičeních nejsme jistí, nahlédneme do P\pravidel Č\českého P\pravopisu. 
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Pracovní list – výchova k občanství 6. Ročník

Domov

1. Napiš nejméně 3 slova, která tě napadnou, když se řekne „domov“

2. Seřaď pojmy (očísluj) od nejužšího pojetí domova po jeho nejširší pojetí:

Planeta Země

Rodina 1

Ulice

Stát

Obec

Město

Světadíl

3. Nakresli a popiš znak: tvé obce

4. Vyjmenuj vesnice, které pod tvou obec spadají

5. Vyhledej informaci o tom, co je to „obec“ a co ji tvoří.

6. Kdo je to?

Obyvatel



Čestný občan

7. Vysvětli pojmy:

Obecní samospráva

Státní správa

8. Zaškrtni správnou možnost. Referendum je:

a) přímé hlasování občanů

b) čtení referátů na schůzích

9. Vysvětli, kde se ve tvé obci nachází „obecní úřad“ (popiš cestu od školy).

10. Kdo se na obecním úřadě schází, kdo je v čele. Jak se jmenuje starosta vaší obce?

 


