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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník  

TÝDEN 23.11. – 27.11.2020 

  

 

 

MATEMATIKA 

 

Budeme řešit příklady na zlomky v základním tvaru. 

1. Str. 17/ 4  B   První část příkladu jsme řešili na hodině( A) 

 

2. Str. 17/5  B Taky jsme první část udělali na hodině 

 

 

3. Zapiš číslo 9 jako zlomek se jmenovatelem   

a) 10 

b) 30 

c) 7 

d) 11 

 

4. Na pekáči je 44 buchet. Vyjádři zlomkem, jakou část představuje: 

a) 1 buchta 

b) 10 buchet     Uprav do základního tvaru 

 

5. Na plese bylo prodáno všech 800 losů. 

a) Celkem je v tombole 50 cen. Napiš zlomkem, jaká část losů vyhrává. Zlomek 

vyjádři i v základním tvaru. 

b) Mezi cenami je 15 čokolád. Jaká část losů vyhrává čokoládu? Zlomek vyjádři i 

v základním tvaru. 

c) Na jakou část losů, které vyhrávají, připadá bonboniéra? Zlomek vyjádři i 

v základním tvaru. 

 

ZEMĚPIS 

Učebnice strana 47 Kanada 

Přečtěte si text a ústně připravte odpovědi na následující otázky, na hodině si společně 

napíšeme odpovědi 

1. Popiš vlajku Kanady 

2. Jak se říká Kanadě? 

3. Popiš povrch Kanady 

4. Co pokrývalo v minulosti Kanadu a co je dnes toho důsledkem? 



5. Jaké je podnebí Kanady? 

6. Jaké vegetační pásy tvoří Kanadu? 

7. Kde žije nejméně a kde nejvíce obyvatel? 

8. Které krajiny kolonizovaly v minulosti Kanadu? 

 

ČESKÝ JAZYK 

Téma: JMENNÉ TVARY PŘÍDAVNÝCH JMEN - str. 24 

Projděte si žluté odstavce na str. 24-25 

Zapište si do gramatických pravidel: 

 

Jmenné tvary přídavných jmen 

- vznikají od některých přídavných jmen tvrdých 

- užívají se pouze v 1. pádu 

 

Tvoří se dvěma typy koncovek: 

a) nulovou koncovkou (chlapec je bos) 

-a (žena je bosa)              

-o (dítě je boso) 

 

-i (chlapci jsou bosi) 

-y (ženy jsou bosy) 

-a (děvčata jsou bosa) 

 

 b)   -en (chlapec je šťasten) 

-na (žena je šťastna) 

-no (dítě je šťastno) 

 

-ni (chlapci jsou šťastni) 

-ny (ženy jsou šťastny) 

-na (děvčata jsou šťastna) 

 

Projděte si cv. 24/2, 25/3,4 – některá budeme dělat on-line 

 

Téma: ZÁJMENA - str. 25 

Zopakujte si druhy zájmen (výklad máme v sešitu ze 6. třídy nebo použijte jazykové příručky 

nebo internet) 

Projděte si cv. 25/1, 26/3, 27/4 – některá budeme dělat on-line 

 



 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

-učebnice strana 21 - časování sloves 

-učebnice 13/23 ústně 

- slovíčka PS 25 -ke slovu die Freundin 

- doma vytvořit prezentaci na téma ICH 

 

 

FYZIKA – 7. TŘÍDA 

Zadání domácí práce pro období od 23.-27.11. 2020 

 

Vypočtěte příklady na hustotu, objem a hmotnost: 

 

Za6.6 Z kterého kovu je zhotoven náramek, který má objem 2,2 cm3 a hmotnost 23,1g? 

 

Za6.7 V cisterně je kapalina o hmotnosti 15,4 t a objemu 20 m3. O jakou kapalinu jde? 

 

Za6.8 Lahvička o objemu 100 ml je naplněna rtutí. Jaká je hmotnost rtuti v lahvičce? 

 

Za6.9 Do prázdné nádrže o hmotnosti 5,5 kg nalijeme 34 litrů benzínu. Jakou hmotnost bude 

mít nádrž s benzínem? 

 

 

Pokud potřebuješ najít hustotu nějaké látky, použij internet. 

 

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

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 18.11.2020 

 

 

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. 

 

Zadaná práce musí být hotova a odeslána nejpozději do konce distanční výuky. Po skončení 

distanční výuky to bude považováno za nesplněný úkol. Proto nečekejte a práci pošlete raději 

dříve než později. Distanční výuka trvá již od 14.10. takže času bylo dostatek. 

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 18.11.2020 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Napiš referát/udělej prezentaci na své oblíbené zvíře – referát bude obsahovat základní info o 

zvířeti, o tom, co jí, kde žije, jak vypadá, atd. (v angličtině ). Více info na straně 26 

v učebnici (what to do). Prezentaci/referát mi pošli na e-mail do konce týdne. 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA  6-7. třída 

Domov je tam kde žijeme – Obec učivo str. 41-45 

Napiš do sešitu, jak mohou lidé ovlivnit život ve své obci. 

Zjisti, která města České republiky jsou statutární. 

Nauč se na test: OBEC- orgány obce 

 

PŘÍRODOPIS 

Biologie bezobratlých živočichů – kroužkovci str. 36 – 37 

1. Do sešitu nakresli obrázek žížaly obecné na straně 36. 

2. Vypiš, která smyslová ústrojí má žížala. 

3. Vysvětli význam žížal pro zlepšení kvalitní půdy  

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Námět na dobrovolné činnosti: 

Vlastnosti materiálu - dřevo 

 

https://www.mezistromy.cz/images/clanky/vlastnosti_dreva.jpg 

http://www.uschovna.cz/
https://www.mezistromy.cz/images/clanky/vlastnosti_dreva.jpg


 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Námět na dobrovolné činnosti: 

Cviky z gymnastiky 

 

https://youtu.be/EVBgWw6tNKo 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EVBgWw6tNKo

