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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník  

TÝDEN 08.03.-12.03.2 

 

 

MATEMATIKA 

 
Příklady na dělení celých čísel: 

Učebnice strana     72/2 B a),b),c)d)     

                               72/4 e)……i)     
                               73/6 B,   

                               73/7c),d)   

                               73/ 8 c),d)    
                               73/5.5  Úlohy na závěr   B celý 

 

 

ZEMĚPIS 
 

Učebnice strana 60 – 61 probrali jsme stát Kuba, tak budeme pokračovat.  

Připravte si odpovědi na otázky: 

1. Která země z Karibiku patří k nejchudším na světě? 

2. Která země z této oblasti patří k nejvyspělejším? 

3. Co se zde pěstuje? 

4. Z čeho má tahle krajina významné příjmy\? 

5. Jakou zkratkou označujeme Jamajku? 

6. Co znamená rastafariánství? 

7. Která jména proslavila Jamajku? 

8. Z čeho mají hlavní příjmy ostrovy Karibiku? 

9. Ve kterém státě je světové naleziště asfaltu? 

 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

 
 slovíčka PS strana 33 – dokončit lekci 

- učebnice strana 39 – Moji přátelé 

- přivlastňovací zájmena sein a ihr 

- PS strana 29 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Probíráme téma jídlo a pití a počitatelná/nepočitatelná podstatná jména. Vypracujte k tomuto 

tématu stránky č. 40 a 41 v pracovním sešitě a zašlete na můj e-mail. Zkontrolujeme společně 

na hodině.  

 



ČESKÝ JAZYK 

 

MLUVNICE 

Téma: Význam slov - str. 57  

Projděte si žluté odstavce str. 57 - 60 

Zapište si do gramatických pravidel: 

Slovo a jeho význam 

Slovo je skupina hlásek s ustáleným významem 

Význam slov: 

a) Věcný (obsahový) = skutečnost, kterou slovo označuje, některá slova mohou mít více 

významů (ručička, zub, kolo) 

b) Mluvnický = ke kterému slovnímu druhu slovo patří, pokud je ohebné, tak jeho 

mluvnické kategorie (významy), př.: rod, číslo, pád, osoba, způsob… 

Sousloví = jednu skutečnost pojmenovává ustálené slovní spojení (př.: nové koření, podstatné 

jméno), některá můžeme nahradit jedním slovem (př.: tělesná výchova – tělocvik) 

 

 

LITERATURA 

Zapište si do literárních sešitů: 

Básnické obrazy 

Personifikace = zživotnění neživé věci 

Metafora = básnické přirovnání (chybí v něm jako) 

Anafora = opakování stejného slova nebo slov na začátku veršů 

Epifora = opakování stejných slov na konci veršů 

Refrén = opakují se celé verše (jako v písni) 

Epiteton = básnický přívlastek (stříbrné vločky) 

Oxymorón = protimluv, spojení slov, jejichž význam si odporuje (ohlušující ticho) 

 

Úkol: Přečti si báseň: str. 86 – Mikoláš Aleš 

Napište si do literárního sešitu, jakého jsou básně druhu a jaký mají rým, najděte přirovnání, 

personifikaci a vypracujte úkoly pod textem 1, 2. Úkol zkontrolujeme v pátek při on-line 

hodině. 

 

SLOH 

Téma: Popis osoby a charakteristika – str. 163 

Úkol:  Písemně do slohového sešitu vypracujte cv. 164/2a), b), c). Úkol zkontrolujeme 

v pátek při on-line hodině. 

 

 



FYZIKA  

 

Vypočítejte: 

44) Za kolik minut dojde chodec jdoucí rychlostí 5 km/h do cíle vzdáleného 3 kilometry? 

(Výsledek převeď na minuty.) 

45) Letadlo letí z Prahy do Košic (vzdálenost 510 km) rychlostí 340 km/h. Kolik minut mu 

trvá let?  

46) Cyklista jede průměrnou rychlostí 35 km/h. Za jak dlouho ujede úsek v délce 7000 

metrů? 

 

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 číslo příkladu, zadání, postup a slovní odpověď. Na každém listu 

musí být zřejmé, kdo úkol počítal, to znamená, musí tam být jméno, třída a datum, jinak úkol 

neuznám a nepřijmu. 

 

Zpracoval: Valchář P., 3.3.2021 

 

 

PŘÍRODOPIS 

Plazi (učebnice strana 17 – 22) prostudovat 

Vypracuj otázky na straně 22. 

 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Úvod do lidských práv (učebnice strana 66-68) prostudovat. 

Seznámení se základními lidskými právy. 

Otázky na straně 66: 

- V čem se od sebe lidé mohou lišit? 

- Co mají společného? 

Vypiš co nejvíce shodných znaků. 

 

mailto:pavel.valchar@zsmskamyknv.cz


TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

Cvičení pro začátečníky – jemná ranní joga 

https://youtu.be/Nb7_TQhtVec 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Informace a návody (pletení pro začátečníky) 

https://youtu.be/p1bVlEJ5Da0  
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