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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník  

TÝDEN 06.04.-09.04.2021 
 

MATEMATIKA 

Učebnice strana 84/13 c), d), e), f) 

                strana 84/14  A, B   

Ve všech příkladech pište postup, ne jenom výsledky!!   

 

ZEMĚPIS 

Přečíst na straně 62 Andské státy, budeme společně odpovídat na otázky: 

1. O které státy se jedná? 

2. Co vyplňuje vnitrozemí a co se táhne na západě? 

3. Kolik původního obyvatelstva zde přežilo? 

4. Kdo je mestic? 

5. Jaký jazyk a náboženství zde převládá? 

6. Typická rostlina této oblasti? 

7. Jaké zvířata zde chovají? 

 

ČESKÝ JAZYK 

MLUVNICE 

V učebnici téma: Slovní zásoba – str. 70 

 

Projděte si žluté odstavce str. 70 – 72, cvičení budeme dělat on-line 

Zapište si do gramatických pravidel: 

Obohacování slovní zásoby 

1) Tvoření nových slov (slovotvorné způsoby) 

a) odvozování – příponami 

- předponami 

b) skládání – ze dvou kořenů (teploměr) 

c) zkracování – zkratky (apod., ČR) 

- zkratková slova – skloňují se (Čedok) 

2) Přejímání z cizích jazyků = slova cizího původu (televize, metro) 

3) Sousloví = víceslovné pojmenování, dvě nebo více slov označují jednu věc, většinou 

odborné názvy (pravý úhel, přídavné jméno) 

4) Nový význam slova – př. myš – živočich – k počítači 

 

LITERATURA 

Od teď až do konce roku budeme pracovat s novou učebnicí: Literární výchova – Úvod do 

světa literatury I. 



V této učebnici si přečtěte: Starověká literatura – str. 17-19 

 

SLOH 

Oprava slohových prací on-line 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

         Opakovací test 3. lekce 

-          Slovíčka PS strana 42 ke slovu r Pinsel 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Udělejte prezentaci na téma Velikonoce. Vyberte si jednu anglicky mluvící zemi a popište, 

jak se zde slaví velikonoce a čím se liší od nás. Prezentace by měla mít 5-10 slidů. Zašlete 

vypracovanou prezentaci na můj e-mail.    

 

FYZIKA  

Vypočítejte příklady na průměrnou rychlost: 

64/ Automobil urazil 30 km za 30 min, potom zbylých 6 km za 18 min. Vypočti průměrnou 

rychlost automobilu na celé trase v km/h. 

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., 31.3.2021 

 

PŘÍRODOPIS 

PTÁCI – hrabaví (učebnice strana 23 a 26) 

Kur domácí – cévní a dýchací soustava 

Prostudovat! 

- Jmenuj zástupce hrabavých ptáků 

- Které hrabavé ptáky chováme pro užitek? 

- Co znamená, když slepice kvoká? 

- Který z hrabavých ptáků je stěhovavý? 

- Popiš obrysové peří 

- K čemu slouží ptákům prachové peří? 

- Čím se od sebe liší samice a samec kura domácího? 

mailto:pavel.valchar@zsmskamyknv.cz


                                 OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Protiprávní jednání – šikana 

https://youtu.be/KEj4SQs2eQU 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

https://youtu.be/6XNRrNrYkwQ  

Náměty na dobrovolné cvičení na procvičení celého těla. 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

– tradice 

Kuchyně a základní vybavení – udržování čistoty a pořádku. 

https://youtu.be/Z2ybkPx2dIg   Inspirace: moje kuchyň - uspořádání a vybavení 

https://youtu.be/ZfIQKOpmWOc  Jak uklízím kuchyň 
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