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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník   

TÝDEN 14.4. – 17.4.2020 

 

Milí rodiče, milí žáci, 
v příloze opět posílám úkoly na příští týden. Kromě hlavního souboru, který obsahuje zadání 
úkolů, jsou v příloze ještě pracovní listy z angličtiny a fyziky a prezentace, které budou děti 
potřebovat na informatiku, rodinnou výchovu a občanskou výchovu. 
Přeji Vám mnoho radosti z krásných slunečných dnů a příjemné velikonoční svátky. 
S pozdravem 
Pavlína Barhoňová 
 

ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: 
Zapsat si do gramatických pravidel: 
Synonyma, antonyma, homonyma 
Synonyma = slova stejného nebo podobného významu 
- často bývají slohově zabarvená (neutrální – hovorová – knižní – odborná – básnická -
nářeční) nebo citově zabarvená (kladně – záporně) 
Antonyma = slova opačného významu (př. den – noc, černý - bílý) 
Homonyma = slova, která stejně znějí, ale mají rozdílný význam (př: zámek – u dveří, zámek 
– sídlo šlechty, vlna – na pletení, vlna – na moři) 
 
Odborné názvy = termíny 
= jednoznačná slova s přesným významem, nikdy nemají citové zabarvení 
- mohou být domácí (buňka, příslovce), přejatá (atom, ozón), jednoslovná, nebo sousloví 
(podstatné jméno, atmosférický tlak) 
-soubor termínů jednoho oboru tvoří odborné názvosloví (=terminologii) 
 
V učebnici téma: ANTONYMA – str. 66 – přečíst si žlutý odstavec a projít cv. 66/2 
V učebnici téma: HOMONYMA – str. 67 -  přečíst si žlutý odstavec a projít cv. 67/2 
V učebnici téma: ODBORNÉ NÁZVY – str. 68-69 - přečíst si oba žluté odstavce a projít cv. 
68/2 a 69/4 
 
Sloh: 
Líčení na téma: Kde je mi dobře – kdo mi ještě neposlal text, tak to, prosím, co nejdříve 
napravte, ráda bych opravila všechny slohy najednou a ještě stále mi některé chybí, i když to 
byl úkol již z předminulého týdne 
 



ANGLICKÝ JAZYK 

Opakování minulého času slovesa to be – vyplňte pracovní list v příloze a pošlete zpět do 
19.4. na můj email 
(kdo by zapomněl tuto gramatiku, vysvětlení najde v pracovním sešitě na straně 69) 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Einheit 4 – Schule, Schule 

- učebnice str. 41 – přečíst si úvodní stránku o lekci 4 
- PS str. 42 slovíčka – naučit se do slovíčka das Spiel – hra 
- učebnice str. 42/2 – do sešitu 
- PS str. 34/1,2,3 
- PS str. 35/4,6 

GRAMATIKA - ČLEN URČITÝ A NEURČITÝ 

- přepiš si do sešitu 

ČLEN URČITÝ A NEURČITÝ 

- člen je krátké slůvko stojící v němčině před podstatným jménem 
- rozlišujeme dva typy členů: určitý a neurčitý 

URČITÝ ČLEN  

- používáme, pokud už byla o určité osobě či věci zmínka předtím 
- určitý člen tak označuje věcí známé, zmíněné nebo přesně určené 
- můžeme překládat do češtiny jako ukazovací zájmeno ten, ta, to 

mužský rod   ženský rod   střední rod 

DER    DIE    DAS 

NEURČITÝ ČLEN  

- mluvíme-li o nějaké osobě či věci poprvé 
- neurčitý člen tak označuje věci neznámé, nezmíněné, blíže neurčené 
- do češtiny překládáme neurčitý člen jako nějaký, nějaká nebo nějaké, popř. jeden, 

jedna, jedno 

mužský rod   ženský rod   střední rod 

EIN    EINE    EIN 



INFORMATIKA 

EXCEL – buňky, vkládání dat 

• projít si prezentaci (v příloze – název EXCEL2) 
• kdo má doma excel, vyzkouší si úkol z prezentace (slide 10) – slide 11 a 12 vám 

napoví, jak úkol vypracovat 
• úkol si vyzkoušejte, nemusíte mi posílat zpět 
• kdo doma excel nemá, pouze si projde prezentaci 

 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

SVĚT KOLEM NÁS – SPOLUPRÁCE MEZI ZEMĚMI EVROPY 

- projít si prezentaci (v příloze pod názvem: EVROPSKÁ UNIE) 

 1. slide přepsat do sešitu jako výpisky 

- do sešitu zodpovědět následující otázky: 

1. Které státy zakládaly EU? 

2. Které státy přistoupily k EU jako poslední? 

3. Který stát vystoupil z EU v roce 2020? 

4. Který den je označován jako Den Evropy a proč? 

 

 

RODINNÁ VÝCHOVA 

OSOBNÍ BEZPEČÍ – PRVNÍ POMOC 

• projít prezentaci (v příloze, název: PRVNÍ POMOC) 
• do sešitu si napsat následující poznámky 

PRVNÍ POMOC 

= soubor jednoduchých úkonů a opatření, které při náhlém ohrožení zdraví člověka omezí 
rozsah a důsledky tohoto ohrožení 

Poskytnout první pomoc je povinen každý občan České republiky starší 18 let, pokud 
tím neohrozí svoje zdraví či život. 

ROZDĚLENÍ 



 Laická první pomoc 

 Technická první pomoc 

 Odborná přednemocniční první pomoc 

 Nemocniční péče 

LAICKÁ PRVNÍ POMOC 

 zavolání zdravotnické záchranné služby 

 péče o postiženého do příjezdu ZZS 

TECHNICKÁ PRVNÍ POMOC 

 zajišťují speciálně vycvičené týmy (hasiči, horská služba) 

 úkolem je vyproštění zraněného a jeho transport na bezpečné místo  

ODBORNÁ PŘEDNEMOCNIČNÍ PRVNÍ POMOC 

• provádí zdravotnický personál (lékaři, sestry, záchranáři) 

• spadá sem aplikace léků, použití léčebných přístrojů 

NEMOCNIČNÍ PÉČE 

 do nemocniční péče spadají nemocniční oddělení 

 provádí zdravotnický personál 

 úkolem je zlepšit zdravotní stav pacienta a vyléčit příčiny onemocnění 

 

Důležitá telefonní čísla:   

155: ZÁCHRANNÁ SLUŽBA              

112: TÍSŇOVÁ LINKA 

150: HASIČI                       

158: POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

 

 

FYZIKA 

 

Převody jednotek hmotnosti 

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



 

Pracovní list F6-04 Písemka, Převody jednotek hmotnosti, 6. třída 

Pracovní list vytiskněte a vyplňte ručně, ne na počítači. Toto platí i pro všechny předchozí 
pracovní listy z fyziky. 

Pracovní list podepište doprava nahoru – jméno, třída, datum. 

Pracovní list s převedenými jednotkami odevzdáte po příchodu do školy.  

Zpracoval: Valchář Pavel, 8.4.2020 

 

 

MATEMATIKA 

 

Vypočítejte do sešitu matematiky níže uvedené příklady na trojčlenku a poměr. Příklady 
označujte stejným číslem, jako je v zadání. Pište do sešitu také datum. 

 

52-28. Dubový trám tvaru kvádru s rozměry 4,6 m, 20 cm a 15 cm má hmotnost 96,6 kg. 
Vypočítejte hmotnost dubového trámu stejné jakosti s rozměry 5 m, 18 cm, 22 cm. 

 

53-30. Agronom zemědělské farmy plánoval, že pozemky po sklizni brambor budou dvěma 
traktory s pluhy zorány za 6 dní. Podle předpovědi počasí mělo pátý den pršet. Kolik stejně 
výkonných strojů je schopno zorat pozemky před deštěm? 

 

53-31. Výkony dvou bagrů jsou v poměru 5 : 4. Méně výkonný bagr vybagruje zeminu pro 
stavbu rekreační chaty za 10 hodin. Jak dlouho by toto bagrování trvalo výkonnějšímu bagru? 

 

53-33. Učeň splnil zadaný pracovní úkol za 31
2
 h. Jakou část úkolu při stále stejném výkonu 

splnil za 1 hodinu? 

 

53-34. Na obdélníkový záhon s rozměry 8 m a 3 m bylo vysázeno 96 sazenic jahodníku. 

a) Kolik sazenic jahodníku je třeba na stejné osázení čtvercového záhonu se stranou 
dlouhou 12 metrů? 



b) Kolik sazenic jahodníku se vysazovalo na 1 čtverečný metr záhonu? 
 

53-35. Čtyři nákladní auta značky LIAZ přemístí hromadu štěrkopísku do panelárny za 15 
směn. Kolik aut je třeba k tomu, aby se doba odvozu zkrátila v poměru 2 : 3? 

Zpracoval: Valchář Pavel, 8.4.2020 

 

 

ZEMĚPIS 

- DODATEK 

Zadání domácích úkolů pro období od 12.3.2020 – do odvolání výluky 

 

POKRAČUJTE V ZADANÉM ÚKOLU…ale protože nevíme, kdy skončí výluka a bohužel 
zatím práci poslala jenom Vanesa a Honza, tak stanovuji termín pro první kontrolu práce na 
24.4. 2020. Do tohoto termínu nejpozději nahrajte své práce podle zadání na ulozto.cz na náš 
účet, jak jsme si ukazovali ve škole, viz níže. 

 

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 8.4.2020 

 

 

DĚJEPIS 

 

Pokračujte v zadané práci. Nejpozději do 17.4.2020 by měli všichni zaslat práci 
k připomínkám. 

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, 8.4.2020 



Opakování minulého času slovesa to be 

Fill in the gaps with was or were. 

1. He .............. a good student. 

2. Dick ............. at the bank yesterday. 

3. Peter and David ............. very sleepy last night. 

4. The cat ................ in the garden. 

5. He ................ at the church yesterday. 

6. Mary ............. ill last week. 

7. My aunt Lucy .............. at the shopping centre last night. 

8. Uncle Thomas ................ at home the whole weekend. 

9. You ................ very noisy in class yesterday. 

10. My family ............. in Madrid on holidays last Summer. 

11. They ............. at school yesterday. 

12. Sara ............. at the hospital yesterday afternoon. 

13. I .............. at the station last night. 

14. My daughter ............ born in August. 

15. The pencils .............. on the table. 
 



 hospodářské a politické partnerství 
evropských zemí 

 cíl -> mír, blahobyt, život v bezpečném 
světě 

 27 členů 
 vznik 1993, sídlo Brusel 
 ČR připojena 2004 

EVROPSKÁ UNIE 



 Modrá barva je 
naděje, tak jako je 
číslo dvanáct 
znakem úplnosti a 
dokonalosti. Rok 
má dvanáct 
měsíců, stejně jako 
ciferník hodin 
dvanáct číslic a 
hvězdy jsou na 
evropské vlajce 
uspořádány právě 
tak jako číslice na 
ciferníku.  

VLAJKA EU 



Jaké je motto a hymna Evropské unie? 

 Motto -  Jednotná v 
rozmanitosti 
 

 Hymna - Óda na 
radost 

https://www.youtube.com/watch?v=sf8k-ZB53sw 





Microsoft EXCEL 

Vkládání dat 



Obecné zásady práce s programem: 

• nejprve správně zadat veškerá číselná  
 i textová data 
• provedení jejich úprav a výpočtů 
• teprve naposled úprava vzhledu budoucí 

tabulky 



Výběr a formátování buněk : 
 
• lze ji vybrat pouhým klepnutím kdekoli na listu 
• do takto označené buňky lze zadat číselné i textové údaje 
• lze provést zarovnání textu v buňce zleva, na střed či zprava 
 
 
 

  
 

Označená buňka 

Zarovnáno zleva Zarovnáno na střed Zarovnáno zprava 

• stejně tak lze i data v buňce či více buňkách měnit, jako například typ a 
velikost písma 
• před úpravami je nutno data v buňkách „označit“ tažením myši 



• tažením myší lze vybrat pro úpravy více buněk najednou 
• případně lze vybrat pouze jen jeden či více řádků nebo sloupců 
• formátování buněk lze tedy provádět „hromadně“ 

 Výběr více buněk najednou 

        Výběr pouze jednoho řádku 



Textové pole: 
• při potřebě vložení většího množství textu lze použít nástroje textové pole 
   (vložení•textové pole) 
    
  
 
  
 
 
 
 

• jeho pozici lze kdykoliv změnit tažením myší 



• je-li textové pole aktivní, tzn. označeno, lze pro jeho úpravy využít kartu    
nástroje kreslení 
• lze zadat např. ohraničení textového pole, jeho výplň, obrys, nejrůznější efekty 
a podobně 



           Otevřená nabídka „nástroje kreslení“ pro úpravu textového pole 



• důležitou pomůckou při práci s programem je nástroj náhled 
 

      1. Zatrhnout kliknutím nabídku náhled 

2. Objeví se v nabídce rychlý přístup 





Úkol: Naplňte buňky podle vzoru 

  



Textové pole 

Tučně, zleva  Na střed   Zleva 



Pomůcka: 
• lze tvořit tzv. řady 
• napište do pole například 1. a najeďte myší na buňku tak, aby se v pravém 
dolním rohu objevil znak + 
• držte levé tlačítko myši a táhněte směrem dolů po sloupci  
• čísla se budou automaticky doplňovat = tvořit řadu od 1 do například 12 
 

TIP: zkuste napsat do buňky leden a vyzkoušejte předchozí postup. Co 
pozorujete?      
 

+ 
   Myší táhnout dolů 

Svoji 
hotovou 
práci uložte 
pod názvem 
Zameškané 
hodiny. 



první sloupeček druhý sloupeček

1 2,5 kg g 1 691 235 g t

2 350 kg g 2 691 235 g kg

3 0,9 kg g 3 2 q kg

4 0,650 kg g 4 13,5 q kg

5 2,029 kg g 5 0,45 q kg

6 0,315 kg g 6 352 kg q

7 300 g kg 7 25 kg q

8 3 500 g kg 8 6 t q

9 120 g kg 9 0,820 t q

10 5 g kg 10 621 kg q

11 2,5 g kg 11 3 800 g q

12 1,2 t kg 12 3 800 g kg

13 0,450 t kg 13 3 800 g t

14 25 t kg 14 1 dag g

15 1,3 t g 15 0,4 kg dag

16 0,645 t g 16 5 dag kg

17 0,780 t kg 17 100 dag g

18 5 mg g 18 1 kg dag

19 8,5 mg g 19 3,4 kg dag

20 580 mg g 20 1 dkg g

21 3 680 mg kg 21 5 dkg kg

22 25 056 mg g 22 120 dkg kg

23 25 056 mg kg 23 0,650 kg dkg

24 25 056 mg t 24 10,5 kg dkg

25 24 056 g t 25 10 dkg kg
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První pomoc 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

První pomoc PP 

 
 
 
 

 První pomocí se rozumí soubor jednoduchých úkonů a 
opatření, které při náhlém ohrožení zdraví člověka 
omezí rozsah a důsledky tohoto ohrožení.  

 Poskytnout první pomoc je povinen každý občan 
České republiky starší 18 let, pokud tím neohrozí svoje 
zdraví či život. 



První pomoc se dělí na několik typů: 
 Laická první pomoc 
 Technická první pomoc 
 Odborná přednemocniční první pomoc 
 Nemocniční péče 

 



Laická první pomoc 
 Do laické PP spadá: 

 zavolání odborné ZZS, 
 péče o postiženého do 

příjezdu zdravotnické 
záchranné služby,  

 případně 
improvizovaný 
transport,  

 úkolem je zachránit 
život zraněnému, 
zabránit zhoršení jeho 
stavu. 



Technická první pomoc 
  Technickou první 

pomoc zajišťují 
speciálně vycvičené 
týmy (hasiči, horská 
služba...). 

 
 Úkolem technické 

první pomoci je 
vyproštění 
zraněného a jeho 
transport na 
bezpečné místo.  



Odborná přednemocniční PP: 
 • provádí zdravotnický 

personál (lékaři, sestry, 
záchranáři, apod., 

• spadá sem aplikace léků, 
použití léčebných přístrojů 

• úkolem přednemocniční 
PP je zlepšit zdravotní stav 
zraněného a případně jej 
stabilizovat.  

Na obrázku lékaři používají přístroj na 
nepřímou srdeční masáž. 

 



Nemocniční péče 
 

 Do nemocniční péče 
spadají nemocniční 
oddělení 

 Tyto úkony provádí 
zdravotnický personál. 
Jejich úkolem je zlepšit 
zdravotní stav pacienta 
a vyléčit příčiny 
onemocnění. 

 



 
Povinnost poskytnou PP 

 Do příjezdu záchranné 
služby je občan povinen 
poskytnout první pomoc 
dle svých možností a 
schopností. První pomoc 
nemusíme poskytnout, 
pouze pokud by bylo 
ohroženo zdraví zachránce 
(požár, úseky pod napětím 
apod.) . 
 

 Neposkytnutí první 
pomoci je trestným činem. 

 



Zavolání záchranné služby ZZS 
Je nutné uvést tyto informace: 
 
 Kde se událost stala – nejlépe přesnou adresu nehody (jméno, město, 

místo ulice, číslo popisné). 
 Co se stalo – jedná-li se o úraz, otravu, autonehodu atp., popište rozsah 

zranění, případně sdělte počet zraněných osob, zda se jedná o dítě či 
dospělého člověka, jsou-li zranění při vědomí a zda dýchají. 

 Kdo volá – uveďte své jméno a telefonní číslo, ze kterého voláte. Již na 
základě těchto informací může dispečer  vyslat posádku na místo zásahu.  

 
 Důležitá telefonní čísla:   

 

   155: ZÁCHRANNÁ SLUŽBA              112: TÍSŇOVÁ LINKA 
 
    150: HASIČI                                        158: POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
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