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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník  

TÝDEN 15.03.-19.03.2021 
 

MATEMATIKA 

Ahoj děti!!! 

Moc jsme z nové látky neprobrali, tak výjimečně bude domácí úkol kratší. 

Na straně 76/5 B – celé a).…. až i) 

Tady je 5 příkladů na opakování - celé čísla a závorky: 

1) 17 + (−2) − 15 + (−23) =  

 

2) (−18) − 12 − (−22) + 21 =  

 

3) 24 − [12 + (−8)] : 2 =  

 

       4)   (12 · 7 − 7 · 6) : (−6) =  

 

5) (14 · 3 − 3 · 35) : (−7) =  

 
 

ZEMĚPIS 

 
Dobře se naučit poslední 2 látky: karibské ostrovní státy a písemně odpovědět do sešitu na 

4. otázky, které jsou na konci strany 61. 

 

ČESKÝ JAZYK 

MLUVNICE 

Téma: Slova jednoznačná a mnohoznačná - str. 61 

Projděte si žluté odstavce str. 61 – 62, cvičení budeme dělat on-line 

Zapište si do gramatických pravidel: 

Slova jednoznačná a mnohoznačná 

Jednoznačná – pouze jeden věcný význam, většinou vlastní jména a odborné názvy 

Mnohoznačná- více věcných významů – základní a přenesený 

Přenášení významu: 

a)metaforou = na základě podobnosti (př. lopatka=náčiní, přenesený význam=kost) 

b)metonymií = na základě vnitřních souvislostí (př. sladkost=vlastnost, přenesený 

význam=cukrovinka; Segedín=město, přenes. význam=guláš pocházející z města, pak se píše 

s malým písmenem) 

 

LITERATURA 



Úkol: Přečtěte si báseň: str. 76 – Sloky o Praze 

Napište si do literárního sešitu, jakého je druhu a jaký má rým, jaké v ní objevíte básnické 

obrazy 

Znovu si přečtěte báseň: str. 74 – Píseň o domově – jaké v ní najdete básnické obrazy? Úkol 

zkontrolujeme v pátek při on-line hodině. 

 

SLOH 

Téma: Popis osoby a charakteristika – str. 163 

Úkol:  Moje spolužačka - cv. 166/4a), b), c) si připravte ústně, budeme kontrolovat v pátek při 

on-line hodině 166/4d) si připravte písemně do slohového sešitu.  

 

ANGLICKÝ JAZYK 

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

tématu stránky č. 42 a 43 v pracovním sešitě a zašlete na můj e-mail. Zkontrolujeme společně 

na hodině.  

 

NĚMECKÝ JAZYK 

 učebnice strana 38, 39 – opakování 

- prezentace – Mein Freund – Meine Freundin 

- PS strana 30 – shrnutí učiva 

  

FYZIKA  

 
Vypočítejte: 

 

47) Cyklista jede průměrnou rychlostí 30 km/h. Za jak dlouho ujede 69 kilometrů? 

48) Ve vsi byla omezena rychlost jízdy na 40 km/h v úseku o délce 800 metrů. Jak dlouho 

projíždělo auto tento úsek, jelo-li maximální povolenou rychlostí? 

49) Za jak dlouho projede souprava metra úsek mezi stanicemi o délce 1,2 km, jestliže jede 

rychlostí 12 m/s? 

 

Výpočty a výsledky digitalizujte a pošlete na můj školní email … 

pavel.valchar@zsmskamyknv.cz. 

 

mailto: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., 10.3.2021 

 

PŘÍRODOPIS 

Krokodýli ( učebnice strana 18 ) 

Najdi na mapě řeky, ve kterých žijí jednotlivé druhy krokodýlů. 

Všimni si postavení očí a nozder krokodýlů. Jsou umístěny tak, že vyčnívají z vody, i když je 

zbytek těla pod vodou. Pokus se vysvětlit, jaký to má význam. 

Šupinatí plazi – ještěři a hadi  ( učebnice strana 18-22 ) 

- Vysvětli, proč v tropických oblastech žije více druhů plazů než v mírném a chladném 

pásu? 

- Jaký jedovatý had žije u nás? 

- Čím dýchají hadi? 

- Co chrání tělo plazů? 

- Jak se rodí mláďata plazů? 

- Čím se živí hadi? 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Lidská práva  

- Jaká znáš důležitá pravidla, která by se měla dodržovat, aby nebyla porušena některá 

práva? 

- Jaká práva máš ty? Tři napiš do sešitu a promysli, jaké z nich pro tebe nebo pro druhé 

plynou povinnosti. 

- Zamysli se a napiš, kdo nese odpovědnost za dodržování práv. 

 

RODINNÁ VÝCHOVA 
 

Dětská krizová centra, linky důvěry. 

 

https://youtu.be/9d03o9RimIk 

 

Na video se podívejte a najděte na internetu nějaký článek na téma týraných dětí. 

Na tento úkol máte celý měsíc. 

 

https://youtu.be/9d03o9RimIk


TĚLESNÁ VÝCHOVA 
-  Joga pro zdravá záda 

https://youtu.be/lyCqXqlStRM 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

– Úloha techniky v životě člověka 

https://youtu.be/Cake82KTx2s   - vyspělá technika 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Namalujte obrázek podle aktuálního zájmu. Použijte vodové barvy nebo tempery. 

Na tento úkol máte celý měsíc tak tvořte. 

 

 

https://youtu.be/lyCqXqlStRM
https://youtu.be/Cake82KTx2s

