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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník  

TÝDEN 12.04.-16.04.2021 
 

MATEMATIKA 

Učebnice strana 85/2 B celé, 86/7 B celé, 87/9 B celé, 87/10 B celé 

 

ZEMĚPIS 

Andské státy – společně odpovíme na hodině na otázky, opakovat od: Karibské ostrovní státy. 

 

ČESKÝ JAZYK 

MLUVNICE 

V učebnici téma: Odvozování – str. 72 

 

Projděte si žluté odstavce str. 72 – 77, cvičení budeme dělat on-line. Naučte se výklad 

z minulého týdne! 

 

LITERATURA 

Až do konce školního roku budeme pracovat s novou učebnicí: Literární výchova – Úvod 

do světa literatury I. 

 

Ze sešitu 7. třídy (nebo z internetu) si zopakujte, co jsou eposy. V literární výchově si přečtěte 

Epos o Gilgamešovi – str. 20, Odyssea – str. 20 a Shrnutí - str. 37 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Vypracujte v pracovním sešitě str. 46 a 47 k procvičení komparativu. Zašlete vypracovaný 

úkol na můj e-mail.  

 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

- slovíčka PS strana 42 ke slovu e Tasche 

- učebnice strana 41 – seznámení s obsahem lekce 

- učebnice strana 42 – školní věci – rod podst. jmen 

- PS 1,2,3/34 

 



FYZIKA 

 

Odpovězte na níže uvedené otázky: 

1 Jak se chová světlo?  

2 
Jaká rozlišujeme optická 

prostředí? 
 

3 
Jak rychle se šíří světlo ve 

vakuu? 
 

4 
Co se dokáže pohybovat 

rychleji, než světlo? 
 

5 
Jaká je rychlost světla ve 

vodě? 
 

6 

Jak si představujeme světlo a 

jaké označení má vlnová 

délka světla? 

 

7 
Jakou vlnovou délku má 

viditelné světlo? 
 

8 
Jakou vlnovou délku má 

zelené světlo? 
 

9 
Jakou vlnovou délku má UV 

záření? (Ultrafialové) 
 

10 Které UV záření je škodlivé?  

11 
Jakou vlnovou délku má 

infračervené záření? (IR) 
 

12 
Vidíme IR záření nebo ho 

cítíme jako teplo? 
 

13 
Co vydává světlo na stejném 

principu jako Slunce? 

Žárovka, zářivka anebo LED 

 



žárovka?  

 

Odpovědi pošlete na můj školní email. 

Zpracoval: Valchář P., 7.4.2021 

 

PŘÍRODOPIS 

PTÁCI – další hrabaví (učebnice strana 26) 

Krocan divoký, koroptev polní, křepelka polní, bažant obecný, páv korunkatý, 

tetřev hlušec.  

Prostudovat a každý si vybere jednoho ptáka a něco o něm zjistí a napíše. 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Protiprávní jednání – šikana, kyberšikana, krádež, mobing, bossing, stalking 

Vyberte si jedno téma a na toto téma vytvořte prezentaci, alespoň o 6 snímcích. 
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Napiš jaké správné oblečení a obuv nosíme na sport a proč? 

Napiš 6 letních sportů, 6 zimních sportů. 

Napiš sporty v oboru atletiky, které znáš. 

Výsledek své práce mi zašlete na můj email. Děkuji 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

– Techniky práce s papírem  -  překládání, ořezávání, stříhání, vytrhávání, lepení, skládání, 

https://youtu.be/aOjWJvI3PIs 

https://youtu.be/iQhZHJAoOqI 

Tady máte nějaké náměty z youtube, ale samozřejmě si můžete najít i něco jiného. 

Výrobek vyfoťte a zašlete na můj email. Děkuji. 

 

INFORMATIKA 

Prezentace v programu PowerPoint minimálně o 6 snímcích na téma protiprávní jednání 

výběr máte zadaný v OV.  

Prosím zaslat na můj email. Děkuji  

https://youtu.be/aOjWJvI3PIs
https://youtu.be/iQhZHJAoOqI

