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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník 

TÝDEN 26.04.-30.04.2021

MATEMATIKA

Učebnice 2, strana 11/2 B , 11/3 B , 11/4 d), e),   11/5 d), e), strana 13/9 a),b),c)

ZEMĚPIS

Učebnice strana 63 – 64, přečíst a najít v textu odpovědi na otázky:

1. Kterou plodinu nejvíce vyváží Kolumbie? (je na 2. místě ve světě ve vývozu)
2. Nejznámější sopky Ekvádoru:
3. Které souostroví náleží Ekvádoru ?( žijí tam vzácní živočichové, např. želva sloní)
4. Nejkrásnější město Peru:
5. Centrum Incké říše v Peru je: (jeden ze 7 divů světa)
6. Peru je světovou jedničkou v těžbě čeho?
7. Kdo tvoří polovinu obyvatel Bolívie?
8. Jezero na hranici Peru a Bolívie je:

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

V učebnici téma: Věty s podmětem a bez podmětu – str. 84 a Větné ekvivalenty str. 86 – 
přečtěte si žluté výkladové odstavce

Zapište si do gramatických pravidel:

Věty s     podmětem, bez podmětu a větné ekvivalenty  
1. Věty s podmětem (dvojčlenné) – mají podmět a přísudek, podmět může být i nevyjádřený 
(př.: Budeme doma. – my)
2. Věty bez podmětu (jednočlenné) – mají pouze přísudek, často označují přírodní jevy nebo
tělesné a duševní stavy, místo podmětu je jakési neznámé „ono“ (př.: Náhle zahřmělo. Je mi 
smutno. Není mi dobře. Bolí mě v zádech.)
3. Větné ekvivalenty – nemají podmět ani přísudek, jejich základem bává infinitiv (Zastavit, 
stát!), podstatné jméno (Ta ostuda!), přídavné jméno (Velmi pěkné.), příslovce (Proč?), 
částice (Asi ano.), citoslovce (Cha, cha.)

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, eposy, legendy a bibli. V literární výchově 
(nová učebnice) přečíst Středověká literatura – str. 38 a Život sv. Václava – str. 38 – 
ukázka ze staroslověnské legendy



SLOH
Téma: Životopis str. 168

Přečtěte si ukázky životopisů na str. 168.

Přečtěte si první žlutý odstavec na str. 169 a udělejte si z něj výpisky do slohového sešitu.

ANGLICKÝ JAZYK

Vypracujte v pracovním sešitě na straně 50 cvičení 1 a 2. Na straně 51 vypracujte cvičení 4.. 
Zašlete vypracovaný úkol na můj e-mail. 

NĚMECKÝ JAZYK

školní potřeby a pomůcky

- učebnice strana 44

- PS 10/37

FYZIKA 

Domácí pokus:

1. Vezměte si misku nebo jídelní talíř a nalijte do něj vodu.

2. Vezměte kancelářskou sponku nebo hliníkovou minci nebo kousek hliníkového plechu a 
opatrně tento předmět položte na vodní hladinu.

3. Pokud se předmět potopí, vyndejte ho, osušte a zkuste to znovu. Předmět zkuste pokládat 
na hladinu pinzetou.

4. Pokud se předmět nepotopí a zůstane ležet na hladině, pokus se povedl.

5. Pokud se vám pokus povede, udělejte foto a zašlete mi ho na můj email.

6. Teorii k tomuto pokusu si nastudujte v učebnici Fyzika 3 na straně 62-65.

7. Teorii si nastudují i ti, kterým se pokus nepovedl.

Foto pošlete na můj školní email.

Zpracoval: Valchář P., 21.4.2021

PŘÍRODOPIS

PTÁCI – vrubozobí  (učebnice strana 28)

Kachna divoká



Husa velká

Labuť velká

Prostudovat v učebnici stranu 28.

- Proč se vrubozobým při plavání ve vodě nesmáčí peří?
- Které další znaky mají vrubozobí?

Otázky si vypracuj a na hodině PŘ si je zkontrolujeme. 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Jako přílohu posílám pracovní list, který si vypracujete.
Stačí, když si zapíšete jen variantu, kterou si vyberte ze dvou variant (např. 1. A)

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Náměty na dobrovolné tělovýchovné činnosti.

https://youtu.be/9x97K2DtuBE

TABATA pro začátečníky i pokročilé - 27 minut

PRACOVNÍ ČINNOSTI
– léčivé rostliny a koření

Námět na dobrovolné shlédnutí videa o léčivých rostlinkách a koření.

https://youtu.be/34_J7Amzvwk

https://youtu.be/9x97K2DtuBE
https://youtu.be/34_J7Amzvwk



	Jako přílohu posílám pracovní list, který si vypracujete.
	Stačí, když si zapíšete jen variantu, kterou si vyberte ze dvou variant (např. 1. A)
	https://youtu.be/9x97K2DtuBE
	TABATA pro začátečníky i pokročilé - 27 minut

	PRACOVNÍ ČINNOSTI
	– léčivé rostliny a koření

