
6. zadání: Samostatná práce VII. třída 

 

 Ve složce, kterou jste obdrželi při odevzdávání materiálů ke kontrole, byly vloženy i 

prázdné listy s hlavičkou pro samostatnou práci. 

 Na tyto listy vypracujete úkoly do jednotlivých předmětů podle níže uvedeného zadání. 

 Práce budou psané rukou, ne na počítači. Stejně tak případné obrázky budou kreslené 

ručně. 

 Vypracované samostatné práce si ponecháte doma do další kontroly. 

 

Německý jazyk  

Nadpis: Meine Familie 

Popiš několika německými větami členy tvé rodiny (jméno, věk, bydliště, oblíbená barva 

atd.). V českém jazyce napiš, co rád/a děláš se svou rodinu, jaká místa rádi navštěvujete 

případně jak trávíte volný čas. Své vyprávění doplň ilustrací.  

 

Anglický jazyk 

Zadání: 

Vypracuj projekt týkající se města/vesnice, ve které žiješ. Tvým úkolem bude nakreslit malý 

plánek tvého města/vesnice (stačí nějaké části, pokud je tvé město/vesnice velká) a místa na 

plánku anglicky popsat (např. a post office, lake, a school, atd.). Pod plánek napíšeš nějaké 

informace o tvém městě/vesnici.  

Informace, které můžeš obsáhnout: 

 location 

 size 

 population 

 sights 

 interesting places  

 an event in the town/village’s history  

Tvoje práce bude samozřejmě psaná v angličtině. Nadpis bude MY TOWN_________. Nebo MY 

VILLAGE________. Na místo řádku doplníš jméno tvého města/vesnice. 

!!!!!POZOR!!!!! – ne, že svoji práci okopírujete z google překladače. K práci můžete 

použít internet, ale ne, že internet udělá práci za vás!!!!! 😊  

 

Matematika 

Myšlenková mapa na téma: Co všechno vím o čtyřúhelnících (Uč. 3, str. 36-64) 

 



Fyzika 

Téma samostatné práce je – Kapaliny 

Můžete psát: 

 o osobnosti fyziky, jejíž jméno souvisí s kapalinami (Archimedes, Blaise Pascal,…..) 

 s jakými kapalinami se setkáváte v životě a k čemu je využíváte 

 o přístrojích a zařízeních, ve kterých využíváme vlastnosti kapalin 

 zamyšlení, jaké by to bylo, kdyby přestaly existovat kapaliny 

Text můžete doplnit i obrázky. 

Můžete použít učebnici, literaturu, vlastní zkušenost i internet.  

 

Český jazyk  

Slohová práce  

Charakteristika blízké osoby 

– jako vzor použij charakteristiku z učebnice Moje spolužačka na str. 165 – můžeš 

charakterizovat kamaráda, maminku, tatínka, babičku, dědečka, tetu… 

Rozsah – max. 30 vět, můžeš doprovodit ilustrací 

 

Dějepis  

Zadání: Vypracuj krátký referát na téma „Kosmova kronika“. Text můžeš doplnit obrázkem. 

 

Zeměpis  

Zadání: Vypracuj krátký referát na téma „Pearl Harbor“ (kde leží, jaká událost se tam 

odehrála, jakou úlohu má toto místo dnes…).  

 

 

Přírodopis  

 
 Herbář 

 vysvětlit pojem 

 jak vytvořit herbář – popis 

 

 

 


