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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník   

TÝDEN 30.3. – 3.4.2020 

 

ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: 

V učebnici pokračujeme v tématu VÝZNAM SLOV A SOUSLOVÍ  - obrazná pojmenování. 
Přečíst žluté odstavce na str. 59 dole a str. 60, projít si cv. 60/9, 10 

V učebnici téma SLOVA JEDNOZNAČNÁ A MNHOZNAČNÁ – str. 61 – 62, přečíst úvodní 
článek a žluté odstavce. 

Zapsat si do gramatických pravidel: 

Slova jednoznačná a mnohoznačná 
Jednoznačná – pouze jeden věcný význam, většinou vlastní jména a odborné názvy 
Mnohoznačná- více věcných významů – základní a přenesený 
Přenášení významu: 
a)metaforou = na základě podobnosti (př. lopatka=náčiní, přenesený význam=kost) 
b)metonymií = na základě vnitřních souvislostí (př. sladkost=vlastnost, přenesený 
význam=cukrovinka; Segedín=město, přenes. význam=guláš pocházející z města, pak se píše 
s malým písmenem) 
 
Projít si cvičení 61/1 (nemusíte užívat ve větách, pouze se zamyslete nad významem v textu), 
61/2, 3, 62/5 

Literatura 

Zopakovat si v sešitu – 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 

Líčení na téma: Kde je mi dobře 

-náležitosti líčení máte v učebnici str. 158-162 nebo ve slohovém sešitu 
-textu můžete dát vlastní název, pod název napište do závorky (líčení), je to slohový útvar, 
který musíte dodržet 
-myslete i na úpravu, rozdělit text na odstavce, první řádku odstavce odsadit (osnovu psát 
nemusíte) 



-napište text ve Wordu a do pátku 3. 4. mi jej pošlete na email: 
pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz, já k němu přidám připomínky a pošlu nazpátek, vy 
text další týden přepíšete načisto a odešlete a já ho oznámkuji.  
 

DĚJEPIS 

V učebnici Dějepis 7 pro základní školy si nastudujte kapitolu: 

 DŮSLEDKY TŘICETILETÉ VÁLKY 

Kapitola začíná na straně 150 a končí na straně 151. 

Z uvedené kapitoly si udělejte výpisky do sešitu dějepisu, odpovězte si na otázku na konci 
kapitoly a naučte se významy cizích slov ve slovníčku na straně 152. 

Zpracoval: Valchář Pavel, 25.3.2020 

 

MATEMATIKA 

Vypočítejte do sešitu matematiky níže uvedené příklady na trojčlenku. 

 

50-15. Písařka napsala na stroji 16 stránek textu za 2 hodiny 8 minut. Kolik stránek textu při 
stejné rychlosti psaní by napsala za 20 minut? 

 

50-16. Půl litru vody naplní hrnec do 1
6
 jeho objemu.  

a) Kolik litrů vody je třeba k tomu, aby byl hrnec naplněn do 2/3 svého objemu? 

b) Vypočítejte objem hrnce. 

 

50-17. Romana uvažovala: „Budu-li denně číst 15 stránek, přečtu celou knihu za 8 dní.“ 

a) Kolik stránek by musela Romana denně přečíst, kdyby chtěla knihu dočíst 6. den od 
zahájení čtení? 

b) Kolik stránek měla kniha? 
 

51-19. Martinův dědeček si zvážil fůru sena a vypočítal si, že mu pro 15 králíků vystačí na 
100 dní. Vypočítejte, na kolik dnů by mu fůra sena vystačila pro: 

a) Pro 25 králíků 



b) Pro jednoho králíka 
 

51-21. Pan Donát vozí nákladním autem cihly na stavbu zdravotního střediska. Kdyby jel 
třikrát denně, navozil by požadované množství cihel za 8 dní. Kolikrát denně by musel jet, 
aby byl s navážením cihel hotov o 2 dny dříve? 

 

51-22. Řidič nákladního auta načerpal do kanystru 20 litrů nafty. Z děravého dna za každou 
minutu odteklo 2,5 cm3 nafty. Za kolik hodin (dnů) se odložený kanystr zcela vyprázdnil? 

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 25.3.2020 

 

FYZIKA 

Převody jednotek objemu: 

Převeďte jednotky objemu na pracovním listu, první i druhý sloupeček, celkem 50 příkladů-
opakování učiva ze 6. třídy 

 

Pracovní list F6-05 Písemka, Převody jednotek objemu, 6. třída 

 

Pracovní list s převedenými jednotkami odevzdáte po příchodu do školy – pracovní list 
podepište doprava nahoru – jméno, třída, datum. 

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 25.3.2020 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

1. Seřaď v pracovním listu rozhovor, tak jak má jít správně popořadě  

(čtverce nahraď čísly) 

2. V souboru ve Wordu mi pošli anglické výrazy pro: 

a, 10 názvů zeleniny 

b, 10 názvů ovoce 

c, 5 mléčných výrobků 



d, 5 druhů pečiva 

e, 10 sloves, které se vážou k vaření 

f, 10 druhů nádobí v kuchyni 

 

Oba úkoly pošlete do 5.4. na mou emailovou adresu.  

 

Řada z Vás má resty v Duolingu……za dobu volna jste měli získat v jednotlivých 

týdnech dohoromady 1000 bodů (tzn. měl jsem 300 před prázdninami, teď mám mít 

1300) 

 

INFORMATIKA 

EXCEL 

• projít si prezentaci (v příloze – název EXCEL) 

kdo má doma excel, vyzkouší si úkol z prezentace 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Einheit 3 – Meine Freunde 

- učebnice str. 37/9 najdi 5 vět a přepiš do sešitu 
- učebnice str. 28/11 

GRAMATIKA - PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA  IHR A SEIN 

- pravidla jsou stejná jako u mein/dein 
- do sešitu si přepiš tabulku, která je poslaná v příloze (název – GRAMATIKA 

IHR,SEIN) 
- učebnice str. 39/12  

o a) přečíst, přeložit, natrénovat si novou gramatiku 
o b) odpovědět na otázky, ústně 

- PS str. 28/12, 29/14, 29/15 

 

Stále si trénujte časování sloves, která známe a čas! 

 

 



OBČANSKÁ VÝCHOVA 

ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI – DEMOKRACIE 

- učebnice str. 48-49 
- prezentace (v příloze – název DEMOKRACIE) – do sešitu zodpovědět otázky na 

konci prezentace 

 

RODINNÁ VÝCHOVA 

OSOBNÍ BEZPEČÍ – BEZPEČNÉ SPORTOVÁNÍ 

• učebnice str. 109 – pročíst si celou stránku, do sešitu napsat úkol z této stránky (v čem 
udělali lidé na obrázcích chybu) 
 

OSOBNÍ BEZPEČÍ – BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU 

• učebnice str. 110 – zopakovat si dopravní značení a předpisy, přečíst si doporučení v 
učebnici 

 

 

 

 



 

 

A: Thank you. The menu, please. 

W: Would you like rice or potatoes with the meat? 

B: All right. And then I'll have a veal chop with mashed potatoes. 

W: Good evening. Can I help you? 

W: And you, sir? 

W: Certainly, sir. Follow me please. Here you are, a nice table for two. 

W: Here you are. Can I bring you some soup first? 

A: I think I'll have some beer. 

A: Oh no, thanks. I don't care for soup. And you, dear? 

B: Well, I never drink wine. Have you got lemon squash? 

B: Well, I'd like bean soup. Are the beans fresh? 

W: Certainly, sir. Anything else? Coffee or dessert perhaps? 

A: Good evening. We'd like a table by the window. 

W: Of course, miss. We've got fresh green beans in the soup. 

A: I'll have veal cutlets in bread crumbs and cucumber salad. 

A: Some French fries please. 

W: And what would you like to drink? We have excellent Spanish wine... 

W: Of course, we have. And for you, sir? 

W: Bitter or stout?  

A: A pint of bitter, please. 

A: No, thank you. That's all for the moment. 
 



první sloupeček druhý sloupeček

1 2 585 mm3 cm3 1 254 litrů dm3

2 1 m3 dm3 2 33 litrů dl

3 5 m3 cm3 3 4 581 dm3 l

4 8 m3 mm3 4 680 hl l

5 6 523 dm3 m3 5 680 hl dm3

6 38 cm3 m3 6 25 l ml

7 4 560 000 000 mm3 m3 7 25 l cl

8 7 231 000 dm3 m3 8 25 l dl

9 6 km3 m3 9 5 560 dl dm3

10 333 333 m3 km3 10 5 560 dl hl

11 201 dm3 cm3 11 72 m3 l

12 201 dm3 mm3 12 72 m3 dm3

13 201 dm3 m3 13 72 m3 hl

14 1 234 000 mm3 dm3 14 3 hl dm3

15 1 234 000 m3 km3 15 9 856 000 ml hl

16 2 567 mm3 dm3 16 9 856 000 ml dl

17 2 567 cm3 m3 17 9 856 000 ml cm3

18 2 567 cm3 mm3 18 9 856 000 ml mm3

19 2 567 cm3 dm3 19 9 856 000 ml dm3

20 3 568 000 m3 km3 20 3 500 cl l

21 1 000 dm3 m3 21 3 500 cl dl

22 1 000 000 cm3 m3 22 3 500 cl cm3

23 1 000 000 000 m3 km3 23 3 500 dl hl

24 25 dm3 cm3 24 35 dl cm3

25 1 500 cm3 dm3 25 3 500 000 mm3 cm3

F6-05 Písemka, Převody jednotek objemu, 6.třída



Microsoft EXCEL 

Spouštění programu 
Popis jeho ovládacích prvků 

 
 



Excel: 

• součást balíku Microsoft Excel 
• nástroj pro tvorbu tabulek 
• patří mezi tzv. „tabulkové kalkulátory“ 
• zvládá výpočty s množstvím dat i práci s textem 

 



Spuštění programu Excel: 
nabídka start•všechny programy•Microsoft Office•Microsoft Office Excel 

po dvojím poklepání myší se otevře základní okno programu 





Popis ovládacích prvků programu: 



Pás karet 

Řádek vzorců 
List sešitu 

Buňka 

Označení 
řádku 

Označení 
sloupce 

Jednotlivé listy sešitu 



Každá buňka v listu má 
své jedinečné 
označení, např. A1 

Pro zajímavost – každý list obsahuje 17 179 869 184 buněk!!! 



Úkol: 

Otevřete program Excel na svém počítači. 

Pojmenujte jednotlivé ovládací prvky programu. 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. Označení sloupce 
2. Označení řádku 
3. Řádek vzorců 
4. Listy sešitu 
5. Buňka 
6. Pás karet 

 





DEMOKRA
CIE 



DEMOKRACIE 

 Demokracie znamená vláda lidu. 
 Forma politického zřízení, která umožňuje 

všem plnoprávním občanům účast na správě a 
řízení státu. 

 Je založena na principu podřízení menšiny 
většině a uznání a rovnosti občanů 

 Vznikla v Antice ve Starověkém Řecku 
 



 Pravidelné volby (více politických stran) 
 Ochrana politických menšin i jednotlivců 
 Zajištění lidských práv (Listina základních práv a 

svobod) 
 Stejná šance pro každého například ve vzdělání a 

zaměstnání 
 Svoboda projevu 
 Právo na soukromé vlastnictví a podnikání 
 Svoboda tisku  
 Ochrana starých, nemocných a nezaměstnaných 

občanů 
 
 

PRINCIPY  DEMOKRACIE 



 o demokracii v Československu se nejvíce 
zasloužil Tomáš Garrique Masaryk 

 druhá světová válka - komunismus 
 1989 - obnova demokracie v 

Československu 
-> osobnost Václav Havel 
 1993 - Česká republika vzniká jako 

demokratický stát 
 

DEMOKRACIE v ČR a ČSR 



Osobnosti  

 T. G. Masaryk   Václav Havel 



Otázky 

 Co je to demokracie? 
 Vyjmenuj některé ze základních principů 

demokracie. 
 Kdo se nejvíce zasloužil o demokracii v 

Československu? 
 Od kterého roku je Česká republika 

demokratickým státem? 
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