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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník   

TÝDEN 6.4. – 8.4.2020 

Dobrý den, 

opět zasílám úkoly pro děti ze 7. třídy na další týden. Protože se jedná o zkrácený týden a 

čekají nás Velikonoce, tak úkolů je méně, což je, doufám, pro všechny dobrá zpráva. 

Nenechte se zaskočit dlouhými zadáními z některých předmětů, většinou se jedná o 

dlouhodobá zadání (např. na měsíc) a vaše děti už třeba mají i úkoly vypracované. Všechny 

úkoly jsou zas v jednom souboru, kromě toho posílám navíc jen prezentaci na OV, se kterou 

děti mají pracovat.  

Přeji vám hodně sil, krásné prosluněné dny a radostné Velikonoce 

Pavlína Barhoňová 

 

ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: 

V učebnici téma SYNONYMA – str. 63 – 66 

Synonyma jsou slova stejného nebo podobného významu.  

Projděte si cv. 63/2, 3 

Přečtěte si žluté odstavce na str. 64-66 

Projděte si cv. 64/7, 65/8a),b), 66/11, 12 

 

Literatura 

Zopakujte si v sešitu – eposy, legendy, bibli a kroniku. V literární výchově (nová učebnice) 

přečtěte Dušan Třeštík - Autor téměř anonymní – str. 40 a Kosmas – Kronika česká – str. 

41 

 

MATEMATIKA 

Vypočítejte do sešitu matematiky níže uvedené příklady na trojčlenku. Příklady označujte 

stejným číslem, jako je v zadání. 

52-23. Ze 200 zasetých semen okurek 8 nevyklíčilo. Kolik semen okurek pravděpodobně 

nevyklíčí z 900 zasetých semen? 



52-25. Pavel uběhl 100 m za 15 s. Vyjádřete jeho rychlost v kilometrech za 1 hodinu. 

52-27. Přitéká-li do nádrže 3,75 l vody za 1 s, naplní se za 1 hodinu. Jak se musí změnit 

přitékání vody v litrech za sekundu, má-li se nádrž naplnit o 10 minut dříve? 

Zpracoval: Valchář Pavel, 31.3.2020 

 

DĚJEPIS  

Zadání domácí práce pro období od 6.4 – 30.4.2020 

Ve výše uvedeném období zpracujte následující témata uvedeným způsobem: 

 

1. Anežka ........................ Římská říše, její rozdělení, vznik křesťanství, zánik 

 západní části Římské říše, křesťanství v Čechách 

 

2. Josef  ........................... Francká říše 

 

3. Luisa  .......................... Byzantská říše 

 

4. Jan Ch. ........................ Arabská říše 

 

5. Jakub  .......................... Křižácké výpravy 

 

6. Michal  ........................ První Slované na našem území, Sámova říše, Velká Morava 

 

7. Anna K. ...................... Počátky českého státu, Vznik písemnictví 

 

8. Jana  ............................ Vznik Svaté říše římské 

 

9. Antonín  ...................... Proměna středověké krajiny a vznik měst 

 

10. Barbora  ...................... První přemyslovští králové, jak se Přemyslovci dostali k moci, jak 

dlouho vládli 

 

11. Karolína  ..................... Románský a gotický sloh v Čechách, Nejstarší hrady, Juditin most 

 



12. Anna P. ....................... Český stát dědičným královstvím 

 

13. Václav  ........................ Lucemburkové na českém trůnu 

 

14. Vanesa  ....................... Karel IV., České království na vrcholu moci 

 

15. Tobiáš  ........................ Husitská revoluce 

 

16. Sofie  .......................... Království dvojího lidu, Český stát za vlády Jagellonců 

 

17. Linda  .......................... Renesance, Humanismus, Manýrismus, Baroko 

 

18. Jindřich  ...................... Stoletá válka Anglie a Francie 

 

19. Martin  ........................ Objevné cesty, příčiny a důsledky pro Evropu 

 

20. Lucie  .......................... Náboženská reformace v 16. století 

 

21. Adam  ......................... České země po nástupu Habsburků, Náboženské poměry, České 

stavovské povstání 

 

22. Jan H. .......................... Třicetiletá válka, příčiny, průběh, důsledky, české země po 

třicetileté válce 

 

 

Způsob zpracování: 

1. Úkol bude zpracovaný jako Power Pointová prezentace, počet snímků minimálně 18, 

maximálně cca 30-35, používat fotografie, mapy, popisy fotografií, téma roztřídit-

strukturovat na …úvod, důvody, průběh, výsledek, poučení, závěr…atp. Celá práce musí 

mít nějakou logickou strukturu, aby bylo možno se dané téma podle prezentace naučit, 

přednášet ho a pochopit to. 

2. Autor musí umět vybrat to důležité a uspořádat to. Prezentace nesmí být chudá ani 

přeplácaná. 

3. Téma čerpat z učebnice, z poznámek a z internetu. 

4. Některá zadaná témata lze zpracovat velice obšírně, některá jsou v našich podmínkách 

chudší na informace, takže proto se mohou témata mírně překrývat s podobným tématem 

jiného žáka, pokud to bude nutné pro celistvost, návaznost a porozumění danému tématu.  

5. Doporučuji zamyslet se a k práci a k danému tématu přidat něco, co s tématem podle 

vašeho názoru souvisí. Může to být něco ze současnosti, z minulosti, z nedávné minulosti, 

z budoucnosti, něco z jiného oboru, apod. Vaší iniciativně nebudu klást meze. Pokud 

přidáte nějaké souvislosti, práci to výrazně pozvedne. 



6. K tématu vypracujte Pracovní list, což budou otázky k danému tématu, kterými se prověří 

znalosti daného tématu u ostatních žáků. Pracovní list by měl obsahovat 10-15 otázek 

k danému tématu. Je na vašem uvážení, jaké otázky položíte a kolik jich bude, minimálně 

jich ale musí být 10. 

7. Autor prezentace bude svoji práci přednášet před třídou a zadá žákům k vypracování 

Pracovní list. 

8. Jedná se většinou o opakování učiva dějepisu 7. třídy, jenom 2-3 témata jsou nové učivo, 

které jsme ještě neprobrali. 

9. Prezentace a Pracovní listy zašlete nejpozději do 17.4.2020 na moji emailovou 

adresu…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz… k odsouhlasení. 

10. Prezentace a Pracovní listy zkontroluji a zašlu vám připomínky k opravě a nebo práci 

odsouhlasím. Všechny práce by měly být odsouhlaseny do 30.4.2020. 

11. Na prezentaci i pracovním listu bude jméno autora a datum zpracování. 

12. Kdo nemá přístup k Power Pointu, zpracuje zadané téma ve Wordu a nebo například v 

Libre Office, který lze volně stáhnout. 

13. Kdo nemá počítač, zpracuje téma ručně. 

14. Pokud vám nebude něco jasné v zadání, tak mi napište na email. 

15. Témata jsem zadával podle abecedy a podle toho, jak jsme je postupně probírali. Nikdo 

tedy nemá žádnou prioritu. Vaše téma je tedy věc náhody. 

16. Práci nakonec po vypořádání připomínek oznámkuji, takže doufám, že budete mít všichni 

jedničky. 

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 31.3.2020 

 

FYZIKA  

Zadání domácích úkolů pro období 30.3 – 8.4.2020 

 

Převody jednotek objemu:…PRODLOUŽENO DO 8.4.2020…!!! 

 

Převeďte jednotky objemu na pracovním listu, první i druhý sloupeček, celkem 50 příkladů. 

 

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, 31.3.2020 



 

ZEMĚPIS  

–DODATEK 

Zadání domácích úkolů pro období od 12.3.2020 – do odvolání výluky 

 

POKRAČUJTE V ZADANÉM ÚKOLU. 

 

Z učebnice zeměpisu, z internetu a nebo z jiných zdrojů připrav prezentaci v Power pointu 

na jednu zemi amerického kontinentu, jak jsi ji dostal/a přidělenou na hodině zeměpisu. 

 

Prezentaci můžeš udělat podle svého uvážení, ale měla by se tam určitě objevit následující 

témata:  

1. Kde země leží 

2. Velikost 

3. Počet obyvatel 

4. Složení obyvatel 

5. Státní zřízení…republika, monarchie, diktatura atp. 

6. HDP na obyvatele 

7. Ekonomická vyspělost 

8. Hlavní náboženství 

9. Vedlejší náboženství 

10. Hlavní město 

11. Jak a kdy země vznikla 

12. Stručně důležité historické události 

13. Příroda – hory, řeky, moře… 

14. Nerostné bohatství 

15. Zemědělství 

16. Průmysl 

17. Důležité firmy 

18. Známí a slavní lidé 

19. Zajímavosti 

20. A další…..podle uvážení 

 

DODATEK: 

Ke svému tématu vypracuj také pracovní list. Pracovní list bude mít  10-15 otázek z tématu, 

které po prezentaci budou sloužit jako písemná práce pro ostatní žáky ve třídě. Výběr otázek 

by měl pokrývat celé téma a zároveň ty podstatné body z tématu. 



 

Na opakování a naučení otázek z pracovního listu bude čas minimálně 1 týden po prezentaci 

tématu. 

 

Zpracované téma, prezentaci, nahraj na účet na www.ulozto.cz, jméno účtu je 

…zsmskamyknv… a heslo …amos1212…aby si to mohl stáhnout jiný žák, jak jsme se o 

tom bavili v hodině. 

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 31.3.2020 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 jedná se o zkrácený velikonoční týden, proto pro udržení „formy“ prosím udělat 

pouze 200  bodů v Duolingu 
 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Einheit 3 – Meine Freunde 

OPAKOVÁNÍ 

- PS str. 30 – projít si shrnutí 3. lekce 

- PS str. 31-32 Wiederholungstest (opakovací test) 

- napiš mi 10 vět o tom, co máš a nemáš rád (můžeš se inspirovat učebnicí str. 36/6 37/7 

38/11) 

 napiš je buď rovnou do e-mailu, nebo do wordu a pošli jako přílohu 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI – VOLBY 

- projít si prezentaci (v příloze pod názvem: VOLBY) 

 odpovědi na otázky z 1. slidu odeslat na můj e-mail (buď rovnou do e-

mailu, nebo do wordu a poslat jako přílohu) 

 slide 3,4 a 5 přepsat do sešitu jako výpisky 

 úkoly ze slidu 6 – ústně  


