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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník 

TÝDEN 25.01.-29.01.2021

MATEMATIKA

Příklady na dělení zlomků

Učebnice str.42/5 B    a), b), c), d), e), f), g)   (celý příklad)

                     42/6  d), e), f)

                      42/8  c), d)

                       43/16  d), e), f)

ZEMĚPIS

Učebnice strana 53, 54, 55 – Regiony USA

Prvních 5 poznámek jsme vypracovali společně na hodině.

Přečtěte si zbytek látky - strana 54, 55 a odpovězte do sešitu na otázky:

- V jakém městě je sídlo prezidenta a jak se ta budova nazývá?
- V jaké oblasti z hlediska podnebí a počasí leží střed USA?
- Ve kterém městě na jihu USA byl spáchán atentát na prezidenta Kennedyho?
- Které město je kolébkou jazzu a bylo hurikánem téměř zničené?
- Jak USA získalo Aljašku? (odpověď je v šedém rámečku na konci látky)
- Které město na západě USA je spojeno s filmovým průmyslem?

Učit se všechno o USA co máte v sešitu. 

 

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Téma: Slovesa - pokračování – 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. 38 - 42, některá budeme dělat on-line.



LITERATURA

Zopakujte si pověsti – měli byste je znát, zápis máme v literárním sešitě z loňského roku

Přečtěte si v     čítance  : 

Rytířská pověst o českém znaku – str. 44 – na otázky pod textem č. 6, 7, 8 písemně 
odpovězte do literárního sešitu – zkontrolujeme při on-line hodině

SLOH

Téma: Umělecký popis – líčení – str. 158

Přečtěte si žlutý odstavec na str. 160

Zapište si do slohových sešitů:

Umělecký popis (líčení)
-zachycuje osobní citový vztah k popisované skutečnosti
-není důležitá skutečnost, ale to jak popisovanou věc (místo) vnímáme – dojem
Zapojujeme: smyslové vjemy (zrak, sluch, hmat, čich, chuť)

city, emoce (dojetí, vášeň, radost, vztek…)
Jazykové prostředky: básnické přívlastky=zajímavý neobvyklý přívlastek 

(př. smaragdová tráva, azurové moře)
nezvyklá slovní spojení
přirovnání
metafory=básnická přirovnání
personifikace=zživotnění neživé věci

Úkol: přečtěte si líčení na str. 160 – V sadech

-zpracujte písemně do slohového sešitu úkol 161/3 a) – barvy a roční období – 
zkontrolujeme při on-line hodině

NĚMECKÝ JAZYK

-          opakování 2.lekce
-          opakovací test PS 23,24

 

ANGLICKÝ JAZYK

Stále opakujeme past simple. Vypracujte přiložený pracovní list a zašlete na můj mail.

We’re still reviewing past simple. Complete the attached worksheet and send it to my e-mail 
adress. 



FYZIKA 

Zadání domácí práce pro období od 25.1.-29.1.2021

Vypočítejte:

1) Vyjádřete rychlosti 10m/s, 20m/s, 30m/s, 40 m/s v kilometrech za hodinu.

2) Vyjádřete rychlosti 18 km/h, 54 km/h, 90 km/h a 100 km/h v metrech za sekundu.

3) Rychlík urazil vzdálenost 12 km mezi stanicemi za 5 minut. Urči rychlost vlaku v m/s 
a převeď na kilometry za hodinu.

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

Zpracoval: Valchář P., 19.1.2021

DĚJEPIS 

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, 19.1.2021

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Z historie

Poznáš podle obrázků, které důležité události se zapsaly do dějin naší země v 19. a 20. století.

Cvičení je v učebnici na straně 60.

mailto:pavel.valchar@zsmskamyknv.cz


PŘÍRODOPIS

Ostnokožci  ( učebnice strana 70 )

  V jakém prostředí žiji otnokožci
 Které ostnokožce znáš z obrázků nebo z filmů

Vypracuj referát o živočiších v lese na louce, v rybníce, zahradě nebo v domácnostech.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Náměty na dobrovolné cvičení na doma.

https://fitnapady.cz/cviceni-na-doma-zdarma-6-nejlepsich-kanalu-na-youtube/

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Náměty na dobrovolnou domácí pracovní činnost.

https://www.toprecepty.cz/kategorie/36-studena-kuchyne/

 

https://fitnapady.cz/cviceni-na-doma-zdarma-6-nejlepsich-kanalu-na-youtube/
https://www.toprecepty.cz/kategorie/36-studena-kuchyne/


Past Simple Tense Exercises 

1) Complete the sentences with the SIMPLE PAST of the verbs in parentheses: 

 

a) They ____________________ (watch) TV last night. 

b) Priscila ____________________ (talk) to her friends all day. 

c) I ___________________ (have) a terrible headache yesterday. 

d) Bob _____________________ (come) home from school late. 

e) They ____________________ (arrive) late and ___________________ (miss) the bus. 

f) She ____________________ (study) hard and ___________________(pass) the exam. 

g) He ____________________ (call) the office to tell them he was sick. 

h) I ___________________ (speak) to the director as he was leaving the room. 

i) Dr. Johnson ______________________ (get up) early this morning. 

j) Mary _____________________ (do) her homework and ________________ (go) to 

school. 

k) Chris ____________________ (find) a ten-dollar bill. 

l) The dog ______________________ (follow) us down the road. 

m) Those students _____________________ (work) hard last semester. 

n) Lúcio ___________________ (stop) at the corner and __________________ (call) us. 

o) I ___________________ (try) to talk to Helen last night. 

p) I ___________________ (pay) the phone bill yesterday. 

q) My dad ____________________ (catch) a cold when he ________________ (be) in 

Canada. 

r) She _____________________ (leave) home early yesterday. 

s) They ____________________ (know) each other very well when they 

________________ (be) kids. 

t) The teacher _____________________ (bring) the exams corrected. 

u) She was cleaning the vase when she ____________________ (drop) it. 

v) We ___________________ (jog) in the park yesterday. 

w) The fire ____________________ (occur) while we ___________________ (be) out. 

x) I __________________ (meet) some nice people at the party last weekend. 

y) Carol _____________________ (sleep) until late on the weekend. Then, she 

_______________ (go) out to lunch. 

z) We ______________________ (fly) to the USA on a great airplane. 

 

 

2) Write questions or negatives sentences: 

 

a) She visited her parents last weekend. 



Question: __________________________________________________________? 

 

b) He cleaned his room before school. 

Question: ___________________________________________________________? 

 

c) The teacher found the missing exams. 

Negative: ____________________________________________________________? 

 

d) Tom wanted to go to the movies alone. 

Question: ___________________________________________________________? 

 

e) Helena offered Henrique a piece of cake. 

Negative: ___________________________________________________________? 

 

f) I knew what to do. 

Negative: ____________________________________________________________? 

 

g) Alexandre helped Anita with her homework. 

Question: ___________________________________________________________? 

 

h) You ate cookies after dinner. 

Negative: ____________________________________________________________? 

 

i) You talked to her earlier. 

Question: ___________________________________________________________? 

 

j) We turned off the TV after the news. 

Negative: ____________________________________________________________? 

  

k) He drank only a coke at the party. 

Question: ___________________________________________________________? 

 

l) Mom made breakfast early. 

Negative: __________________________________________________________? 

 

 


