
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ROČNÍK  

PŘEDMĚT ZADÁNÍ POMŮCKY 
Matematika  • Opakovat porovnávání a řazení čísel  

• do 1 000 000  
• Násobky čísel 
• Opakování číselných řádů – jednotky, 

desítky, stovky, tisíce, desetitisíce  
• Cvičení ve sbírce úloh - opakování:  
• opakuj rýsování úsečky, kolmice, střed 

úsečky, trojúhelníky, čti úhly úhloměrem 
• učebnice s. 40- cv. 1,3,5 do sešitu 
• s. 41cv. 8 i se zkouškou do sešitu 
• s. 42 – slovní úlohy vypočítej a napiš 

odpověď cv. 12, 14, 15 
• s. 45 cv. 34- zpaměti procvičuj 
• PS- s. 13 cv. 1 
• s.14  cv. 2, 3  
• s.15  cv. 3 nahoře. 5, 6. 

Sešit nebo papíry, učebnice M  
pro 7. ročník, sbírka úloh 
Internetové stránky 
www.ucenionline.com 
Školákov 
 

Český jazyk   Opakuj si – podstatná jména, rody, vzory, číslo 
jednotné a množné, pádové otázky, vzory rodu 
středního, ženského, vyjmenovaná slova  
s. 44-47- rod mužský životný- 
cv.  na s. 45, cv. 3,4- ústně 
cv. 5 s. 46 napiš do sešitu 
s. 47. Cv. 9 doplň a napiš do sešitu nebo na papír 
 s. 48 cv. 11,12,13,14 ústně procvičuj, 
s. 49 cv. 15 napiš do sešitu 
 Čítanka – čtení dle vlastního výběru, s. 35-38,  57-
69 

Učebnice ČJ a čítanka  

 

Anglický jazyk  Opakuj si zapsaná slovíčka a fráze, které jste v 
hodinách probírali, vše do s. 54 
Témata: byt, čísla, 0-100, domácí zvířata, ovoce, 
zelenina, základní druhy sportu, dny v týdnu, 
hodiny 

Sešit, učebnice 
Odkaz: 
www.learningchocholate.com 
www.english- time.eu 
www.helpforenglish.cz 

  
Přírodopis  Opakuj: všechna probraná témata z botaniky – 

do s. 48 přečíst v učebnici 
V pracovním sešitě do s. 14 doplň 

Učebnice a sešit do přírodopisu, 
můžeš využít internet  

Dějepis  Opakuj si probrané učivo,  můžeš využít internet  
Dějepis on- line 
Příchod Slovanů 
Velkomoravská říše 
Přemysl a jeho rod 
Kníže Václav 
Sloh románský 
Rytíři a turnaje 
Karel IV. 

Učebnice a sešit do dějepisu, 
Dějiny udatného národa českého- 
videa 
 

http://www.ucenionline.com/
http://www.learningchocholate.com/
http://www.english-/
http://www.helpforenglish.cz/


Kláštery a křesťanství 
Gotika 
 Jan Hus 
Učebnice  s. 33-46 
PS  do s. 24 

Zeměpis  Opakuj Česká republika – kraje ČR do s. 47 
učebnice 
s. 35 pracovní sešit dopsat 

Učebnice a sešit, můžeš využít 
internet- obrázky z krajů 

Výchova k 
občanství 

 Zahraj si s rodiči hru ,,Od pravěké tlupy  

 k demokratické republice” z učebnice 

str.37 - 38 

Lidská práva 
- Listina základních práv a svobod        str. 35 – 36  
PS str. 24 

 Za pomoci internetu se seznam se Ústavou 

ČR a Listinou základních práv svobod. 

Péče o občana 
- Hospodaření rodiny  str. 39 – 40 PS str. 25 

 Vypiš si základní informace – co znamenají 

slova: rodinný rozpočet, příjmy, výdaje, 

spoření, dluh. Jak by měl vypadat správný 

rodinný rozpočet? 

 Použij některý z vyhledávačů např. 

google.cz, encyklopedie. 

https://www.youtube.com/watch?v=DZFL

6QIMqn8 

https://www.youtube.com/watch?v=9Aw

GMwJ1QdQ 

 Zjisti od rodičů váš rodinný rozpočet a vytvoř 

tabulku podle učebnice ze str. 40. 

 

Učebnice a sešit 

Fyzika  
 
 
 

  

Zopakuj si zvuk a zvukové děje 

s. 35-48, PS. 13-15 

Znáš odpovědi na otázky? 

Jak vzniká zvuk 

Jak vzniká ozvěna 

Jak zjistíš, jak daleko od tebe uhodil blesk? 

Víš, jak se chránit před nadměrným 

hlukem 

Tepelné motory 

Spalovací motor (zážehový a vznětový) 

Sešit, učebnice, internet  
 
 

Informatika 
 

Vytvoř tabulku „Hospodaření rodiny“ 

v programu Excel nebo Word 

 V programu Malování nakresli obrázek a 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DZFL6QIMqn8
https://www.youtube.com/watch?v=DZFL6QIMqn8
https://www.youtube.com/watch?v=9AwGMwJ1QdQ
https://www.youtube.com/watch?v=9AwGMwJ1QdQ


pošli lidem, na kterých ti záleží (např. svým 

rodičům, prarodičům, spolužákům, 

kamarádům) 

Německý jazyk Témata k samostudiu. 
 opakování učiva z předchozích hodin 
 budoucí čas  
 čísla 1-30 
 vyjádření záporu. 

Zdroje pro opakování: 
 https://www.jazyky-

online.info/nemcina/obrazkovy-slovnik.php 
 https://www.jazyky-

online.info/nemcina/uceni_slovicek.php 
 https://www.jazyky-

online.info/nemcina/flashcards.php 
 https://www.jazyky-

online.info/nemcina/procvicovani2.php 
 https://www.jazyky-

online.info/nemcina/gramatika.php 

Témata jsou překvapivě stejná, neboť opakování 
je matka moudrosti.   
 
V předešlých týdnech jsem očekával hromadu 
dotazů a připomínek, nestalo se tomu tak. 
Kdybyste přece jenom potřebovali konzultovat, 
kontaktujte na následujícím e-mailu: 
admin@zssaldova.cz. Mějte se pěkně a hodně 
zdraví. 

K výuce využijte materiálů, které 
jste obdrželi, respektive zapsaných 
látek v sešitě a následujících 
webových stránek: 

 https://www.jazyky-
online.info/nemcina/ 

 http://i-
lector.com/clanek/budouci-
cas/ 

 https://www.lexisrex.com/N
%C4%9Bm%C4%8Dina/%C4%
8C%C3%ADsla/1-100 

 http://i-
lector.com/clanek/zapor/ 

Otestovat se můžete zde: 
 https://www.nemcina-

zdarma.cz/article/201803220
1-test-haben-mit-a-sein-byt-
v-pritomnem-case 

 https://www.umimenemecky
.cz/poslech-slovicek-
rodina?source=homepagePop
ular 

 https://www.umimenemecky
.cz/pexeso-
rodina?source=homepagePop
ular 

 https://www.umimenemecky
.cz/slovicka-zvirata-
farma?source=homepagePop
ular 
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