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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník 

TÝDEN 18.01.-22.01.2021

MATEMATIKA

Ahoj děti!
Připravila jsem pro vás příklady na násobení zlomků.
Učebnice str. 39/12 jenom b),     (a),c) jsme udělali společně ve škole)
              str. 39/13 b), c), f), g)   (a),d),e),h) jsme udělali společně ve škole)
                 str. 39/15 – slovní příklad
                  str. 39/16 celé B

Vynásob zlomky, jak se dá, krať před násobením:
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ZEMĚPIS



Naučit se poznámky se sešitu Spojené Státy Americké – 3 poslední látky: povrch, vodstvo, 
podnebí, obyvatelstvo a hospodářství USA.

V atlase si najít mapu Severní Ameriky a vyhledat:

Pohoří: Kordillery,  Skalnaté hory, Pobřežní pásmo, Apalačské pohoří

Nížiny: Centrální rovina, Mississippská nížina, Atlantská nížina, Pobřežní nížina

Nejvyšší vrch: Mount McKinley – na Aljašce

Řeky: Mississippi, Missouri, řeka Svatého Vavřince

Města: Washington, Boston, Filadelfie, New York,  Chicago, Pittsburg,  San Francisco, Los 
Angeles, San Diego

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Téma: Slovesa – str. 36

Zopakujte si slovesa – jak je poznáme, co se u nich určuje - výklad máte v gramatických 
pravidlech z loňského roku.

Projděte si cv. ze str. 36 - 42, některá budeme dělat on-line.

Vytiskněte si pracovní list (stačí černobíle) a nevyplňujete, budeme s ním pracovat při on-
line hodinách.

LITERATURA

Zopakujte si legendy – zápis máme v literárním sešitě

Přečtěte si v     čítance  : 

Svatý Václave, vévodo české země – str. 56 - napište do literárního sešitu, kdy se tato píseň 
zpívala – využijte internet

Václav a Boleslav – str. 56 – na otázky pod textem písemně odpovězte do literárního sešitu  -
využijte internet

Písemné odpovědi zpracujte do pátku. Při páteční on-line hodině si je zkontrolujeme.

SLOH

Téma: Umělecký popis – líčení – str. 158



Přečtěte si články o Moravě na str. 158-159, projděte si úkoly pod textem a)-d) a zkuste si na 
ně ústně odpovědět. Přečtěte si výklad ve žlutém odstavec na str. 160.

ANGLICKÝ JAZYK

Stále opakujeme past simple (viz přiložený pracovní list). Cvičení vypracujte a zašlete mi ho 
do konce týdne na e-mail. Zkuste se také registrovat na stránce esllibrary.com/students (create
an account) a vložte kód (invitation code) 43QLJB – vytvořila jsem vám tam virtuální třídu, 
kam bych vám dávala online procvičování látky a od dalšího týdne i úkoly.

English

We’re still reviewing the past simple tense (see attached worksheet). Send the completed 
worksheet to my e-mail adress, please (deadline is Sunday). Also try to register at 
esllibrary.com/students and fill in the invitation code: 43QLJB. It’s a virtual class with online 
exercises where you can review the lessons. I would also like to assign your next homework 
there. 

 
NĚMECKÝ JAZYK

-          opakovat slovíčka PS strana 25
-          učebnice strana 32 – obrázkový příběh se naučit nazpaměť, shrnutí učiva
-          PS 17/21
-          PS shrnutí učiva strana 22

DĚJEPIS – 6. a 7. TŘÍDA

Zadání domácí práce pro období od 4.1. – 26.2.2021

V 1. týdnu 2021 si vyberte jedno historické téma, které vás zajímá, a to následně zpracujte 
v Power pointové prezentaci za podmínek uvedených v zadání v 1. týdnu.



Zpracoval: Valchář Pavel, 12.1.2021

FYZIKA – 7. TŘÍDA

Zadání domácí práce pro období od 18.1.-22.1.2021

Převeďte jednotky času:

1 15 000 s h, min, s

2 425 min h, min

3 1 420 min h, min

4 560 s min, s

5 560 s ms

6 0,4 h min

7 36,2 min s

8 10,35 min min, s

9 89 000 s h, min, s

10 45 min h

11 5 min h

12 135 250 s h, min, s

Zpracoval: Valchář P., 12.1.2021



OBČANSKÁ VÝCHOVA

Odlišnost života v regionech

Tajenka v učebnici na straně 48

Vylušti přesmyčky na straně 49

PŘÍRODOPIS

Noční motýli učebnice strana 68-69

Vypracuj za úkol otázky ze strany 69

https://youtu.be/Cvy6T4ilEGI , https://youtu.be/F-aTmfL9DEU   denní motýli

                                                             

https://youtu.be/o7uf6PGd3os, https://youtu.be/sNxQtfF29h4  noční motýli

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Námět na dobrovolné domácí cvičení:

https://youtu.be/HosfUSUSVyI

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Námět na dobrovolné pracovní činnosti:

https://youtu.be/qNBphb1Foig

https://youtu.be/Cvy6T4ilEGI
https://youtu.be/qNBphb1Foig
https://youtu.be/HosfUSUSVyI
https://youtu.be/sNxQtfF29h4
https://youtu.be/o7uf6PGd3os
https://youtu.be/F-aTmfL9DEU




PAST SIMPLE: 3 FORMS

1. Fill in the gaps with the affirmative
past form of the verb in brackets:

1. My father __________ to Paris last 
week. (travel)
2. I __________ a dictionary yesterday.
(buy)
3. Peter __________ an email. (send)
4. My mother ___________ French at 
school. (study)
5. Sue ___________ me a nice birthday 
present. (give)
6. We ___________ at home last night. 
(be)
7. It _________ a lot last week. (rain)
8. Lots of people ________ to Hawaii 
on holiday. (fly)
9. Dan _________ a nice poem. (write)
10. Mum _______ a great cake. (bake)

2. Put the verbs in brackets in the 
negative past form:

1. The children ____________ to school 
yesterday. (come)
2. Peter ___________ ill last week. (be)
3. We _______________ the film. (like)
4. Tom ______________ English fluently. 
(speak)
5. I _________ Sue at the pub. (meet)
6. Grandma  ________ very fast. (drive)
7. Peter ___________ a birthday party. 
(have)
7. Paula _____________ Mr Smith’s 
explanation. (understand)
8. I ______________ a letter from Terry. 
(receive)
9. Mum _____________ pasta. (cook)
10. We ______________ to school. (go)

3. Ask questions for the underlined 
words:
1. Pam came home yesterday.
___________________________________
2. We went to the park after school.
__________________________________
3. Mary ate a lot of sweets.
__________________________________
4. Susan slept seven hours yesterday.
___________________________________
5. Paul travelled to France by plane.
___________________________________
6. Carol invited Tim to her party.
___________________________________
7. I spent £20 on a T-shirt.
___________________________________
8. My brother woke up at 7:15 a.m.
___________________________________
9. Alan made lots of food for dinner.
___________________________________

4. Correct the mistakes in the sentences. 
Rewrite them:

1. Peter didn’t sang very well.
_____________________________________
2. Did Anne studies French?
_____________________________________
3. We didn’t be late for school yesterday.
______________________________________
4. Harry runned very fast.
______________________________________
5. Does Susan saw you? 
______________________________________
6. It rainned cats and dogs on Friday.
______________________________________
7. Tony plaied the guitar in a pop 
group.
______________________________________
8. Paul didn’t the homework.
______________________________________
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