
 

 

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:  

s. 9/ 36 
s. 11/ 46a 
s. 18/7a 
s. 19/7b,8a, 8b  
s. 30/1,3,6 
s. 31/9 
s. 32/13d 

• opakuj rýsování úsečky, 
kolmice, střed úsečky, 
trojúhelníky, čti úhly 
úhloměrem 

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 vyjmenovaná slova s. 13-
17 
s. 38 cv. 14 napsat celé 
s. 39-40 vzory rodu ženského 
s. 41 cv. 7a napsat celé 
s. 42 ústně přečíst celou stranu a 
doplnit 
s. 43 napiš na papír v daném tvaru 
Opakovat rod ženský  -vzory v čísle 
jednotném i množném 
s. 44-47- rod mužský životný- 
seznámit se, pouze přečíst 
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. 51 
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. 29 učebnice, s. 44 
přečíst v učebnici 

Učebnice a sešit do přírodopisu, 
můžeš využít internet  

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


 

 

V pracovním sešitě do s. 10 doplň 

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. 
Kláštery a křesťanství 
Gotika 
 Jan Hus 

Učebnice a sešit do dějepisu,  
 

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 

Stát a právo 
Právní základy státu 
- národ, stát a vlast   s.30 – 31   PS 
s.22 
- státní symboly   s.32 – 33   PS s. 23 
Království nebo republika 
s. 34 – 35  PS s. 24 
Lidská práva 
Ústava a zákony ČR,  
Listina základních práv a svobod               
s. 35 – 36  PS s. 24 
Opakování   s. 37 - 38 

 

 Použij některý z vyhledávačů 
např. google.cz, encyklopedie 

 Vypiš si základní informace – 
co znamenají slova: stát, 
národ, vlast, které jsou státní 
symboly, jaký je rozdíl mezi 
republikou a královstvím. 

 Nakresli si nebo vyhledej 
státní symboly ČR 

 Za pomoci internetu se 
seznam se Ústavou ČR a 
Listinou základních práv 
svobod. 

Učebnice a sešit 



 

 

 Fyzika   Zvukové děje uč. s. 35 – 48   PS s. 13 
– 15 
 
Vznik, zdroje, šíření a rychlost zvuku, 
odraz zvuku, ozvěna, dozvuk  uč. s. 35 
– 40   PS s. 13 -14 
- Hudební nástroje uč. 41 – 42 PS s. 
14  
- Škodlivost hluku uč. 43 – 48 PS s. 15 

 Použij některý z vyhledávačů 

např. google.cz,  wikipedie 

nebo z knih 

 Vypište základní informace – 

co je zvuk, jak vzniká a jak se 

šíří, co je to dozvuk, ozvěna, 

 Napište, jak se chráníme proti 

nadměrnému hluku 

 Zopakujte si rozdíl mezi šumy, 

zvuky a hluky 

 Vyrobte si jednoduchý 

hudební nástroj např. z 

kelímku od jogurtu nebo 

z ruličky od papírové utěrky 

„Dešťová hůl“ - 

https://www.ceskatelevize.cz/

ivysilani/10120743066-

sikulove/411234100091024/ti

tulky 

Sešit, učebnice, internet  
 
 

Německý jazyk Témata k samostudiu. 
 opakování učiva z předchozích 

hodin 
 budoucí čas  
 čísla 1-30 
 vyjádření záporu. 

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/ 
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