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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník  

TÝDEN 22.03.-26.03.2021 
 

 

MATEMATIKA 

Ahoj děti!! 

Příklady z učebnice strana 79/5 B – celé 

                                 strana 80/6  c),d) 

                                 strana 80/8 B – celé 

                                 strana 80/14 B a),b) 

 

ZEMĚPIS 

Ještě jednou budete mít za úkol opakovat karibské ostrovní státy, k tomu si přidejte Mexiko 

a pevninské státy Střední Ameriky. Jsou to poslední 4. látky ze sešitu. 

 

ČESKÝ JAZYK 

MLUVNICE 

V učebnici téma SYNONYMA – str. 63, téma: ANTONYMA – str. 66, téma: HOMONYMA 

– str. 67, téma: ODBORNÉ NÁZVY – str. 68 

 

Projděte si žluté odstavce str. 64 – 69, cvičení budeme dělat on-line 

Zapsat si do gramatických pravidel: 

Synonyma, antonyma, homonyma 

Synonyma = slova stejného nebo podobného významu 

- často bývají slohově zabarvená (neutrální – hovorová – knižní – odborná – básnická -

nářeční) nebo citově zabarvená (kladně – záporně) 

Antonyma = slova opačného významu (př. den – noc, černý - bílý) 

Homonyma = slova, která stejně znějí, ale mají rozdílný význam (př: zámek – u dveří, zámek 

– sídlo šlechty, vlna – na pletení, vlna – na moři) 

 

Odborné názvy = termíny 

= jednoznačná slova s přesným významem, nikdy nemají citové zabarvení 

- mohou být domácí (buňka, příslovce), přejatá (atom, ozón), jednoslovná, nebo sousloví 

(podstatné jméno, atmosférický tlak) 

-soubor termínů jednoho oboru tvoří odborné názvosloví (=terminologii) 

 

 



LITERATURA 

Zopakujte si básnické obrazy, přečtěte si libovolné básničky v čítance a trénujte určování 

druhů básně, rýmu a básnických obrazů. 

V dalších týdnech budeme potřebovat druhou učebnici na literární výchovu. 

 

SLOH 

Téma: Popis osoby a charakteristika – str. 163 

Písemní úkol na známky:  cv. 166/5a – charakteristiku napište ve Wordu. Text nezapomeňte 

členit na odstavce, dejte mu název. Musí mít úvod (koho popisujete), vzhled (charakt. vnější), 

povahu (charakt. vnitřní) a nějaký závěr, např. váš vztah nebo proč jste si kamaráda vybrali… 

Používejte rozmanitá slovesa, přirovnání…. Pozor na opakování sloves mít a být. Text mi 

pošlete do konce března na můj mail (máte na vypracování 14 dní). 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

- opakovat probraná slovíčka 

- procvičování přivlastňovacích zájmen sein – ihr 

- prezentace Mein Freund 

- opakování gramatiky PS strana 30 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Zopakujte si předchozí lekce a vypracujte Progress Check v pracovním sešitě na str. 44 a 45 

(cvičení 4 vynechte). Zašlete vypracované na můj e-mail a zkontrolujeme společně na hodině.   

 

FYZIKA  

 

Vypočítejte příklady na průměrnou rychlost: 

56/ Automobil jede 0,5 hodiny rychlostí 90 km/hodinu a 15 minut rychlostí 40 km/h. Jaká je 

průměrná rychlost automobilu? 

57/ Cyklista ujede za 1 hodinu a 12 minut 24 kilometrů. Dalších 30 minut jde rychlostí 18 

km/h. Jaká je jeho průměrná rychlost? 

58/ Vlak jede 45 minut rychlostí 80 km/hodinu a 30 minut rychlostí 40 km/h. Jaká je 

průměrná rychlost vlaku? 

 

Výpočty a výsledky digitalizujte a pošlete jako přílohu v PDF nebo JPG formátu 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., 17.3.2021 

 

PŘÍRODOPIS 

Hadi (učebnice strana 20-22) 

- Který had patří k nejdelším hadům a jaké dorůstá délky? 

- Čím se liší ještěři od hadů? 

- Jak pečují plazi o svá mláďata? 

- Proč je slepýš řazen mezi ještěrky? 

- Jak poznáme užovku od zmije? 

- Kteří z plazů jsou vývojově nejdokonalejší? 

- Ve kterých částech světa žije nejvíce plazů a proč? 

Otázky vypracujte a zašlete na můj email. Děkuji. 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Práva a povinnosti – doma, ve škole, ve společnosti 

https://youtu.be/lNf4bibS9dk  Děti a spravedlnost: vaše práva 

https://youtu.be/M3zxrvvwPRA Dětská práva 
 

Napiš jaká práva a povinnosti máš doma a vůči svým rodičům. 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

https://youtu.be/bSs827qv6Wg  cviky na ploché břicho 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

– Úloha techniky v životě člověka 

věda a technika - Elektromobilita 

https://youtu.be/WAXhU6wjyj0 

 

INFORMATIKA 

Vyber si své vlastní téma a vytvoř k němu prezentaci na pět slidů. 

https://youtu.be/lNf4bibS9dk
https://youtu.be/M3zxrvvwPRA
https://youtu.be/bSs827qv6Wg
https://youtu.be/WAXhU6wjyj0

