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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník  

TÝDEN 15.02.-19.02.2021 
 

 

MATEMATIKA 

 

Zopakujeme si zlomky:  str. 44/2.5  B  příklady 1 – 10 nejsou těžké 

                                        str. 61/12 A i B – na sčítání celých čísel 

Sčítej: 

1) (−6) + 7 =      

2) (−5) + 10 =      

3) (−6) + 12 =      

4) (−1) + 4 =      

5) 6 + (−7) =      

6) 5 + (−10) =      

7) 6 + (−12) =      

8) 1 + (−4) =      

9) (−6) + (−7) =         

10) (−5) + (−10) =     

11) (−6) + (−12) =     

12) (−1) + (−4) =     

13) 20 + (−2) =      

14) 36 + 48 =      

15) (−49) + (−10) =     



16) 4 + (−14) =      

17) 40 + (−20) =      

18) (−35) + 15 =      

19) 70 + (−30) =      

20)      (−90) + (−45) = 

 

ZEMĚPIS 

Učebnice str. 56 – 57 Mexiko, přečíst a připravit si odpovědi na otázky: 

1. Co všechno tvoří povrch Mexika? 

2. Hlavní město Mexika? 

3. Kolik má obyvatel hlavní město? 

4. Jaký sociálno-kriminální problém trápí obyvatelstvo Mexika? 

5. Co je hlavním zdrojem obživy? 

6. Které plodiny typické pro mexickou kuchyni pěstují? 

7. Co pěstují na export (vývoz)? 

8. Které nerostné suroviny těží? 

9. Na které krajiny je navázáno hospodářství Mexika? 

 

ČESKÝ JAZYK 

MLUVNICE 

Téma: Příslovce - str. 45 

Zopakujte si slovesa – jak je poznáme, co se u nich určuje - výklad máte v gramatických 

pravidlech z loňského roku - a slovesný rod 

Projděte si žluté odstavce na str. 45 - 49 a můžete i cv. ze str. 44 - 49, některá budeme dělat 

on-line. 

Vytiskněte si pracovní list, abyste ho měli připravený! Nevyplňovat, budeme s ním 

pracovat on-line. 

Zapište si do gramatických pravidel: 

Příslovce 

=neohebná slova, vyjadřují bližší okolnosti 

Rozlišujeme: místa (domů), času (včera), způsobu (rychle), míry – otázka: jak moc (velmi), 

příčiny (proč) 

Tvoří se: 

1. z přídavných jmen příponou –e (-ě), -o, -y 

příjemný – příjemně 



častý – často 

hezký – hezky 

2. ustrnutím podstatných jmen 

kolo – kolem 

celek – celkem 

ráno – ráno 

3. příslovečnou spřežkou = spojení předložky se jménem, píšeme dohromady 

př.: občas, napravo, zleva, provždy 

Některá příslovce se stupňují (=zesilování významu) 

levně – levněji – nejlevněji 

daleko – dál(e) - nejdál(e) 

pomalu – pomaleji – nejpomaleji 

 

LITERATURA 

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

Přečtěte si v čítance:  

Z Dalimilovy kroniky: O sedlské knieni Boženě– str. 48 (originál ve staročeštině), str. 49 

přebásněné a převyprávěné 

Zapište si do literárních sešitů: 

Dalimilova kronika (Kronika tak řečeného Dalimila) 

-pochází z počátku 14. století 

-první česky psaná kronika (první Kosmova kronika je psána latinsky) 

-tradičně je připisována Dalimilovi, ale její autor je neznámý 

- je psaná ve verších, její obsah není příliš hodnověrný, ale literární styl je na vysoké úrovni 

 

SLOH 

Téma: Umělecký popis – líčení – str. 158 

Úkol: Přečtěte si žákovské práce „Oblíbená místa“ ze str. 161 a 162 – ústně si zkuste 

odpovědět na otázky pod textem: 162/4 a)-e) 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

-       slovíčka PS k výrazu do kdy 

-          popis osob – učebnice strana 35 

-           PS cvičení 5 – 7/27 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Máme téma jídlo – food. V pracovním sešitě vypracujte stránky 36 a 37. Zkontrolujeme 

společně při hodině.                                                                                                                    

Do the exercises on pages 36 and 37 in your workbook. We will check them together during 

our lesson.  



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, 3.2.2021 

 

FYZIKA  

Zadání domácí práce pro období od 15.2. – 19.2.2021 

 

Vypočítejte: 

 

1. Při etapovém cyklistickém závodě byla etapa o délce 220 km překonána vítězem za 5 h 

30minut. Urči rychlost vítěze v km/h. Převeď na m/s. Výsledek zaokrouhli na setiny. 

 

2. Automobil ujel vzdálenost 180 km za 3 hodiny. Jaká byla jeho průměrná rychlost? 

 

3. Rychlík ujel mezi dvěma stanicemi dráhu 7,5 km za 5 minut. Urči jeho rychlost v m/s a 

km/h.  

 

4. Hlemýžď urazil dráhu 10 cm za 30 minut. Urči jeho rychlost v m/s. 

 

 

Výpočty a výsledky digitalizujte a pošlete na můj školní email … 

pavel.valchar@zsmskamyknv.cz. 

 

Zpracoval: Valchář P., 3.2.2021 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Český jazyk a cizí jazyky – spisovná a nespisovná čeština (učebnice strana 51) 

- Nářečí české republiky 

- Slang 

- Argot 

 

 

mailto:pavel.valchar@zsmskamyknv.cz


PŘÍRODOPIS 

MIHULOVCI (učebnice strana 7) 

- Čím se živí mihulovci? 

- Proč vědci zařadili mihulovce k obratlovcům? 

- Co může ohrozit mihuli potočnížijící u nás? 

- Jak se nazývá larva mihulovců? 

- Kde žijí mihulovci? 

Otázky vypracujte do sešitu. 

 

PARYBY 

      Žraloci a rejnoci 

Nakreslete do sešitu žraloka a popište stavbu těla. 

- Čím dýchají paryby 

- Na příkladech vysvětli, co mají společného a v čem se liší žraloci a rejnoci. 

- Který ze žraloků může být člověku nebezpečný? 

- Jakým způsobem loví kořist parejnok elektrický? 

Otázky vypracujte do sešitu. 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Náměty na dobrovolné cvičení: Jak správně běhat 

https://youtu.be/goGDbbjbp5w 

https://youtu.be/pfttjB-B3i4 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Náměty na dobrovolné pracovní činnosti. 

Jednoduché pracovní postupy – tipy do kuchyně 

https://youtu.be/EY_aMHhY66s 

https://youtu.be/G16KOGZqn6s 

  

https://youtu.be/goGDbbjbp5w
https://youtu.be/pfttjB-B3i4
https://youtu.be/EY_aMHhY66s
https://youtu.be/G16KOGZqn6s


 

 

  


