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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník 

TÝDEN 29.03.-31.03.2021

MATEMATIKA

Ahoj děti!!! Máte 2 dni prázdnin, tak Vám dám méně úkolů, aby jste si užily volné chvíle.

Strana 81/4 B celé
Strana  81/5 a), b), c)
Strana 83/ 8 e), f), g), h)
Strana  83/9 e), f), g), h)

ZEMĚPIS

Na poslední hodině jsme začali brát Jižní Ameriku. Naučit se poznámky, které jsme si 
napsali na hodině a naučit se vše najít v atlasu. Opakovat Mexiko a Střední Ameriku.

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

V učebnici téma: ODBORNÉ NÁZVY – str. 68

Projděte si žluté odstavce str. 68 – 69, cvičení budeme dělat on-line

Ještě jednou posílám zápis, ale je už z minulého týdne (pokud máte zapsáno, nepište)

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 dubnu už 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).

ANGLICKÝ JAZYK

Vypracujte pracovní list na téma „Velikonoce.“ Zašlete vypracované na můj e-mail.

NĚMECKÝ JAZYK

-vypracovat pracovní listy, které  zašlu na adresy žáků v pondělí 29.3.

FYZIKA 

Vypočítejte příklady na průměrnou rychlost:

59/ Turista ujde za 1 hodinu a 20 minut 7,2 km. Dalších 40 minut jde rychlostí 6 km/h. Jaká je
jeho průměrná rychlost v kilometrech za hodinu?

60/ Jirka jede na kole na výlet. První úsek jede 30 minut do kopce rychlostí 16 km/h, potom 
10 minut sjíždí z kopce rychlostí 30 km/h a nakonec jede po rovině 20 minut rychlostí 24 km/
h. Jakou jede průměrnou rychlostí v kilometrech za hodinu?

Výpočty a výsledky digitalizujte a pošlete jako přílohu v PDF nebo JPG formátu 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., 24.3.2021

PŘÍRODOPIS

PTÁCI – hrabaví (učebnice strana 23 a 24)

Kur domácí – stavba těla

mailto:pavel.valchar@zsmskamyknv.cz


    Prostudovat!

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 Potřeba tolerance ve společnosti, respektování kulturních zvláštnosti i 
odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímání 
tolerantních postojů k menšinám. 

https://youtu.be/brTDe2I8OYg 

KULTURNÍ ROZDÍLY Česko - Filipíny

TĚLESNÁ VÝCHOVA

https://youtu.be/kyW7fKYJ3e0   komplexní cvičení bez výskoků 25 min.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 – tradice

https://youtu.be/3E3TQfKREbY  velikonoční dekorace

https://youtu.be/3E3TQfKREbY
https://youtu.be/kyW7fKYJ3e0
https://youtu.be/brTDe2I8OYg


Read the story below and answer the questions. 

 

             An Easter Story 
 

Joshua Smith loves Easter. He loves painting eggs with his 

favourite colours, making Easter baskets, playing Easter games with his cousins 

and having Easter egg hunts in the garden. However, his little sister Mary 

doesn't like Easter. She doesn't like it because she never finds any Easter 

eggs when they have an Easter egg hunt.  

 This year, Joshua gets to hide the Easter eggs for the Easter egg hunt. 

He hides some eggs in Mary's favourite places - the flower garden and the 

doghouse. He also puts a special pink and blue egg in her bicycle basket 

because he really wants her to find an Easter eggs. He really wants her to 

have fun this Easter.  

 

True or False: 

 

1. Joshua doesn't like Easter. 

2. Joshua plays Easter games with his friends. 

3. He decorates Easter eggs using his favourite colors. 

4.. His sister's name is Mary. 

5. Joshua put some eggs in the tree house. 

6. His sister doesn’t like Easter. 

7. She always finds Easter eggs when they have an Easter egg hunt. 

8. Joshua put a pink and blue egg in the bicycle basket. 

 

Answer the questions. 

 

1. Does Joshua like Easter? 

2. What activities does Joshua do at Easter? 

3. Where does Joshua put the Easter eggs? 

4. Why does Mary dislike Easter? 
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