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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník  

TÝDEN 22.02.-26.02.2021 
 

MATEMATIKA 

Příklady na odčítání celých čísel a posledních 7 příkladů je na sčítání celých čísel: 

1) (−12) − 4 =     

2) (−16) − 6 =     

3) (−10) − 8 =     

4) (−24) − 12 =   

5) 12 − (−4) =     

6) 16 − (−6) =     

7) 10 − (−8) =     

8) 24 − (−12) =    

9) (−12) − (−4) =    

10) (−16) − (−6) =    

11) (−10) − (−8) =    

12) (−24) − (−12) =    

13) 19 − 3 =     

14) 23 − (−5) =     

15) (−25) − 7 =     

16) 19 − (−8) =     

17) (−12) − (−6) =    

18) 34 − 12 =     

19) (−29) − 9 =     

20) (−36) − 14 =    



21) (−49) − (−35) =    

22) 78 − (−22) =    

23) (−66) − 33 =    

24) (−126) − (−48) =    

25) (−166) − 324 = 

26) (-12) + (-18) + 30 = 

27) (-96) + 73 + 23 = 

28) 28 + (-12) + 46 = 

29) -38 + 14 + (- 44) = 

30) │176 │+ (-342) = 

31) 30 + (-34) + │-2 │= 

32) -70 + │-20│= 

Učebnice strana 64/4,   66/12 B 

 

 

ZEMĚPIS 

Učebnice strana 57, 58, 59  

1. Najít na mapě státy Střední Ameriky (Atlas strana 48 – 49): Belize, Honduras, 

Salvador, Guatemala, Nikaragua, Kostarika, Panama. 

2. Ve kterém státě je jediná rezervace na světě na ochranu jaguárů? 

3. K jakým zemím řadíme z hlediska vyspělosti stát Honduras? 

4. Ve státě Nikaragua se vyskytuje (a nikde jinde na světě) zvláštní přírodní jev. O co 

jde? 

5. Který stát vyniká vysokou gramotností (až 90 %) a kvalitním zdravotnictvím? 

6. Co spojuje Panamský průplav? 

7. K čemu slouží, jaký je jeho význam? 

8. Jak dlouhý a široký je tenhle panamský kanál? (odpověď najděte v šedivém 

obdélníku: Věděli jste, že…) 

9. Která země byla centrem indiánské říše Mayů? 

 



ČESKÝ JAZYK 

MLUVNICE 

Téma: Stupňování příslovcí - str. 49 

Zopakujte si slovesa – jak je poznáme, co se u nich určuje – bude z nich test 

Zopakujte si příslovce a pravopis slova. Vyzkoušejte si aspoň 3 libovolná cvičení ze str. 

51-53 

 

LITERATURA 

Zopakujte si kroniky, přečtěte si v čítance vlastní životopis Karla IV., který se také dá 

považovat za kroniku 

O tom, jak se Karel po jedenácti letech vrátil do Čech – str. 64 

Hana Doskočilová: Toho bohdá nebude… - str. 61 

 

SLOH 

Téma: Popis osoby a charakteristika – str. 163 

Úkol: Přečtěte si policejní popisy hledaných osob a popisy osob v umělecké literatuře na str. 

163 – ústně si odpovězte na otázku pod textem: 163/1 a) 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

-slovíčka – PS strana 33 ke slovu s Tier 

-učebnice strana 36 

  - vazba am liebsten 

  - volný čas 

- PS 8,9,10/28 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Máme téma jídlo – food. V pracovním sešitě vypracujte stránku 38. Zkontrolujeme společně 

při hodině. 

Do the exercises on page 38 in your workbook. We will check them together during our 

lesson.  

 



PŘÍRODOPIS 

OBOJŽIVELNÍCI 

Ocasatí a bezocasí (učebnice strana14-16) 

- Čím se obojživelníci živí? 

- Které podmínky jsou rozhodující pro život obojživelníků? 

- Co může jejich život ohrožovat? 

- Jaký mají obal vajíčka obojživelníků? 

- V čem jsou rozdíly mezi vajíčky skokanů a ropuch? 

- Jmenuj zástupce ocasatých obojživelníků. 

- Kde žijí vylíhlá mláďata obojživelníků? 

- Čím dýchají mláďata a čím dospělý obojživelníci? 

      https://youtu.be/BUTr3hwjn8I 

      https://youtu.be/3ww-H0KGfZs 

      https://youtu.be/UykOqVfTDy0 

Přikládám výukový materiál z you-tube. 

 

OBČANSKÁ NAUKA 

V hlubinách dávných časů  (od pravěku k Přemyslovcům, od Lucemburků po 20. Století) 

 

https://youtu.be/1EjvMUz7DAQ 

https://youtu.be/nVYXaFZSde0?list=PLBxYBst8JaXuGiSGK-IhZ1IW6SfuzQ_JW 

 

     Přikládám výukový materiál z you-tube. 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

     Náměty na dobrovolné cvičení. 

      https://youtu.be/6w73P5WWPnw 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

     Dobrovolné náměty ke shlédnutí.   

      Plánování a organizace práce 

      https://youtu.be/FuMaBVc10Vw 

      https://youtu.be/0swE8jEITPg 

 

 

https://youtu.be/BUTr3hwjn8I
https://youtu.be/3ww-H0KGfZs
https://youtu.be/UykOqVfTDy0
https://youtu.be/1EjvMUz7DAQ
https://youtu.be/nVYXaFZSde0?list=PLBxYBst8JaXuGiSGK-IhZ1IW6SfuzQ_JW
https://youtu.be/6w73P5WWPnw
https://youtu.be/FuMaBVc10Vw
https://youtu.be/0swE8jEITPg


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, 17.2.2021 

 

FYZIKA  

Zadání domácí práce pro období od 22.2. – 26.2.2021 

 

Vypočítejte: 

 

1) Závodní kůň běží rychlostí 10 m/s. Jakou dráhu urazí za 9 minut? 

2) Gepard běží rychlostí 120 km/h. Jakou vzdálenost uběhne za 12 minut? 

3) Vlaštovka letí rychlostí 110 km/h. Jakou vzdálenost uletí za 3 hodiny a 30 minut? 

4) Vlaštovka letí rychlostí 120 km/h. Jakou vzdálenost uletí za 18 minut? 

5) Jak dlouhý je eskalátor v metru, na kterém trvá cesta 3 minuty, jestliže jeho rychlost je 

0,7 m/s? 

 

 

Výpočty a výsledky digitalizujte a pošlete na můj školní email … 

pavel.valchar@zsmskamyknv.cz. 

 

Pozor, protože mnoho z vás zasílá úkoly nepřehledné, nečitelné a chaotické, tak připomínám, 

že úkol musí být čitelný, musí být zřejmé, jaký příklad se počítal a jaký je výsledek. U 

každého příkladu musí být zadání, postup a výsledek. Na každém listu musí být zřejmé, kdo 

úkol počítal, to znamená, musí tam být jméno, třída a datum, jinak úkol neuznám. 

 

Zpracoval: Valchář P., 17.2.2021 

 

 

 

mailto:pavel.valchar@zsmskamyknv.cz

