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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník

TÝDEN 20. 4. – 24. 4. 2020

Vážení rodiče,
v příloze opět posílám úkoly na další týden pro vaše děti. Kromě souhrnného zadání je 
součástí ještě prezentace z informatiky a rodinné výchovy a pracovní listy z občanské 
výchovy, angličtiny, fyziky, a dva z matematiky.
Mějte se hezky a přeji lepší dny
S pozdravem Pavlína Barhoňová 

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:

Nové téma: STAVBA VĚTNÁ začíná v učebnici na str. 84 

VĚTY S     PODMĚTEM A BEZ PODMĚTU   str. 84-86 – přečíst si úvodní článek a žlutý 
odstavec 

Zapsat si do gramatických pravidel:

Věty s     podmětem, bez podmětu a větné ekvivalenty  
1. Věty s podmětem (dvojčlenné) – mají podmět a přísudek, podmět může být i nevyjádřený 
(př.: Budeme doma. – my)
2. Věty bez podmětu (jednočlenné) – mají pouze přísudek, často označují přírodní jevy nebo
tělesné a duševní stavy, místo podmětu je jakési neznámé „ono“ (př.: Náhle zahřmělo. Je mi 
smutno. Není mi dobře. Bolí mě v zádech.)
3. Větné ekvivalenty – nemají podmět ani přísudek, jejich základem bává infinitiv (Zastavit, 
stát!), podstatné jméno (Ta ostuda!), přídavné jméno (Velmi pěkné.), příslovce (Proč?), 
částice (Asi ano.), citoslovce (Cha, cha.)

Projít si cvičení 85/2, 3 a cv. 86/5 (příklad první věty je v učebnici, druhá věta: Nemocný 
pocítil po injekci značnou úlevu. – Nemocnému se po injekci značně ulevilo. – je třeba změnit
1. pád podmětu)

VĚTNÉ EKVIVALENTY str. 86–88  – přečíst si úvodní článek a žlutý odstavec, projít si cv. 
87/3 

Sloh:

Líčení na téma: „Kde je mi dobře“
-každému z vás, pošlu nazpět opravený text líčení, který jste napsali v minulých týdnech. 



-zeleně jsou podbarvené části textu, které jsou špatně a potřebují upravit, zeleným písmem je 
u nich většinou i můj komentář
-text upravte, můžete mu dát i vlastní název, pod název napište do závorky (líčení), je to 
slohový útvar, který musíte dodržet (moje komentáře samozřejmě vymažte)
-myslete i na úpravu, rozdělte text na odstavce, první řádku odstavce odsaďte (osnovu psát 
nemusíte), chtěla bych, aby z toho vznikla velká slohová práce, jako jsme psali v 1. pololetí 
-opravené líčení mi pošlete do pátku 24. 4. na email: pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz, já
ji oznámkuji. 
- kdo mi neposlal předlohu a připravil se tak o možnost konzultace, prosím o zaslání hotového
textu líčení, abych měla co hodnotit

ANGLICKÝ JAZYK

do 24.4. budete posílat vypracované úkoly ještě mně, po 24.4. nové paní učitelce, protože 
nastupuji na mateřskou. Kontakt na novou paní učitelku Vám přijde od třídního

 vyplňte pracovní list present continuous, kdo pozapomněl, tak je gramatika 
vysvětlena v pracovním sešitě na straně 66

NĚMECKÝ JAZYK

Einheit 4 – Schule, Schule

- PS str. 42 slovíčka – naučit se další slovíčka od slovíčka Rate mal! – Hádej! do 
slovíčka kurz – krátký

Procvičování dialogů

- učebnice str. 43/3,4,5 – přečíst, přeložit, pokud máte možnost, vyzkoušejte si dialog 
s někým ve dvojici

- PS str. 36/9 – sestav dialog tak, aby dával smysl
- PS str. 37/10 – napiš do bublin, co podle tebe osoby na obrázku říkají
- PS str. 37/11

INFORMATIKA

EXCEL – formátování tabulky, výplň buněk, vložení nového sloupce, seřazení dat v tabulce

 projít si prezentaci (v příloze – název EXCEL3)

 kdo má doma excel, vyzkouší si sám vytvořit tabulku, která je tvořena v prezentaci, 
úkol si vyzkoušejte, nemusíte mi posílat zpět

 kdo doma excel nemá, pouze si projde prezentaci



OBČANSKÁ VÝCHOVA

SVĚT KOLEM NÁS – MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSTVÍ

- učebnice str. 58 – přečíst si celou stránku
- pomocí učebnice a prezentace z minulého týdne (EU) vyplnit pracovní list (v příloze, 

název: pracovní list - EU, OSN)
- pracovní list poslat na můj e-mail do 26.4.2020

RODINNÁ VÝCHOVA

OSOBNÍ BEZPEČÍ – PRVNÍ POMOC

 učebnice str. 112-113 – přečíst (hlavně str. 113 - jak poskytnout první pomoc)

 v příloze máte prezentaci (test-první pomoc), která je udělaná formou testu,  
prezentaci si spustíte a odpovíte si na otázky, pro kontrolu si po zodpovězení otázky 
klikněte na i (v rohu vpravo dole) a objeví se vám správná odpověď

MATEMATIKA

Vytiskněte si pracovní listy z     Matematiky na sčítání a odečítání zlomků:  

1. Ručně proveďte uvedené výpočty
2. Pracovní listy (PL) podepište doprava nahoru…jméno, třída, datum
3. Pracovní listy po skončení výluky přinesete do školy, kde si je vyberu
4.

Jedná se o Pracovní listy:

7. třída, Matika PL 7-01 Zadání Písemka 7. tř., Zlomky, sčítání

7. třída, Matika PL 7-02 Zadání Písemka 7. tř., Zlomky, odčítání

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.4.2020

ZEMĚPIS

DODATEK

Zadání domácích úkolů pro období od 12.3.2020 – do odvolání výluky

POKRAČUJTE V     ZADANÉM ÚKOLU  …ale protože nevíme, kdy skončí výluka, 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 15.4.2020



FYZIKA

Převody jednotek OBSAHU

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

Pracovní list F6-03 Písemka, Převody jednotek obsahu, 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. 

Využijte této příležitosti a neopisujte to od spolužáků. Umět převod jednotek je pro celý život 
velice důležité a nyní máte možnost, jak se to pohodlně naučit.

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.4.2020

DĚJEPIS

Pokračujte v zadané práci. Nejpozději do 17.4.2020 by měli všichni zaslat práci k prvním 
připomínkám. Od 20.4. do 24.4. budu práce zasílat s komentářem zpět s žádostí o doplnění 
opravu apod.

Upozorňuji na bod č. 5 v zadání, který téměř všichni ignorují, ale který je velice důležitý a 
bez splnění tohoto bodu nebude práce uznána. Pokud si nevíte rady, tak mě kontaktujte a já 
vám nějaké souvislosti doporučím nebo se dohodneme na nějakém řešení. Nejprve se ale 
snažte vymyslet něco sami, protože to je vaše práce a vaše prezentace.

Pokud budete potřebovat něco prodiskutovat, zavolejte mi na telefon 778 461 888.

Sledujte a čtěte také, co píši v emailu a řiďte se podle toho. Abychom v tom zachovali nějaký 
systém a vyznali se v tom, tak si nastavíme pravidla pro pojmenovávání zasílaných souborů a 
jejich označování. Vše vám napíši v prvním emailu, kterým vám zašlu svoje připomínky, 
jakmile mi pošlete poprvé svoji práci. Zatím to z celé 6. třídy zaslala jenom jedna žákyně…!!!
Anna Kočišová a ze 7. třídy Vanesa Chadrabová.

Práce bude ukončena, pokud vám napíši, že jste úkol splnili. To znamená, záleží na každém 
z vás, kolikrát mu pošlu práci k opravě nebo k doplnění. Pokud pošlu práci k opravě, tak to 
neznamená, že je špatná nebo něco negativního. Pouze chci, aby to mělo nějakou úroveň a vy 
berte připomínky jako příležitost se zlepšit a naučit se pracovat samostatně, což je jedna 
z nejdůležitějších věcí, které vás má škola naučit.



Své připomínky k vaší práci v PP budu psát na každém snímku dolu do Poznámky. Pokud 
dole na snímku nevidíte místo na poznámku, tak to lze udělat přes záložku Zobrazit v Power 
Pointu. Nebo se s někým poraďte nebo požádejte paní učitelku na IT, aby vám poradila. 
Používám Power Point 2019, ale to místo na poznámku bude určitě v každé verzi PP.

Od 4.5.2020 dostanete z dějepisu další domácí úkol, také v Power Pointu a jaký bude, to je 
zatím tajné. Každý budete mít opět svůj samostatný úkol…Až vám budu posílat zpět své 
připomínky, tak prosím vás reagujte ten samý den, nejpozději druhý den, abychom to stačili 
ukončit do 30.4.

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 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 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, 15.4.2020

PŘÍRODOPIS

-žáci mají dlouhodobý úkol - herbář 
-tabulku bylin - dopsat
-učebnice - přečíst Vrbovité str. 99, Lilkovité str. 100
-udělat výpisek



Present Continuous

Present Continuous
Affirmative

we use “be” + “ing”  verbs

I am walking.
She is talking.
He is laughing. 
It is raining.

They are singing.
We are cooking.
You are smiling.

Present Continuous Negative

we use “be” +”not” + “ing” verbs

I am not walking.
She is not talking.
He is not laughing.
It is not raining.

They are not singing.
We are not cooking.
You are not smiling.

A. Fill in the blanks with “is” or “are”.
1) Kate _____ cooking a turkey for 

dinner.
2) Mom _____ setting the table. 
3) John  ______ making coffee.  
4) The boys _____ watching TV.
5) It ____ snowing outside.
6) The baby ____ laughing.
7) The girls _____ painting Easter eggs.
8) We_______ eating turkey.
9) The dog ____ barking.
10) They _____ celebrating Easter.

B. Write the correct verb in the blank.
1. Kate is ______________ dinner (prepare).
2. They are _________ for Easter eggs (hunt).
3. We are ______________ turkey (eat).
4. The Easter Bunny is ___________ (come).
5. I am ____________ Easter eggs (make).
6. The children are ____________ candy (eat).
7. You are ______________ a nice song (sing).
8. The dog is _____________ the cat (chase).
9. The cat is ________________ (run).
10. Jack and John are ___________ (laugh).

B. Write the correct “ing” verb in the blank.
1.Kate is ______________ dinner (prepare).
2.They are _________ for Easter eggs (hunt).
3.We are ______________ turkey (eat).
4.The Easter Bunny is ___________ (come).
5.I am ____________ Easter eggs (make).
6.The children are ____________ candy (eat).
7.You are ______________ a nice song (sing).
8.The dog is _____________ the cat (chase).
9.The cat is ________________ (run).
10.He is _______________ coffee (drink).

Present Continuous
Question

We use “be” followed by
“Pronoun or subject”

Am I walking?
Is she talking?
Is he laughing?
Is it raining?

Are they singing?
Are we cooking?
Are you smiling?

C. Negative form.  Fill in blanks with 
“is/ are /not” and/or “ing”verb”

1. I am ______ cooking.
2. He _______ not eating.
3. She is not _____________ (laugh)
4. It ___  ____   _________ (rain).
5. They are _____painting Easter eggs.
6. We _____ not eating now. 
7. You ____   _____ _________(walk).
8. Mary is _____ sleeping.
9. Kate and John ____ not watching TV.
10.The dog ___ _____ _______ (bark).

D. Make a question.                         
Fill in the blank with “be” and  “ing” verb
1._______  I  _____________ dinner? (cook)
2. _______ Jack ______________ pie? (bake)
3._______ the girls ______________? (eat)
4.___    it_______________? (rain)
5. ____they___________Easter eggs? (make)
6.______  you ____________ ? (coming)
7. ____ the dog________________ ?(bark)
8._____ she ________________?(talk)
9.______he ____________________?(laugh)
10_____Kate and John ____________?(sleep)



Microsoft EXCEL

 Formátování tabulky, čáry

 Výplň buněk

 Vložení nového sloupce

Seřazení dat v tabulce



•  před vlastní úpravou tabulky je třeba vložit do buněk data
•  je nutno mít jasnou představu, co od tabulky očekáváme

• např.



•  nejprve se budeme věnovat ohraničení buněk tabulky
•  tažením myší vyberte oblast buněk tabulky, které chceme upravit



•  klikněte na volbu ohraničení
•  rozvine se nabídka pro styl ohraničení
•  vyberte možnost všechna ohraničení



•  vybraná oblast buněk byla ohraničena jednotným stylem čar
•  můžeme se podívat na náhled 



•  nyní chceme ohraničit silnou čarou první řádek
•  tažením myši ho označíme
•  opět klikneme na volbu ohraničení a vybereme volbu tlusté 

ohraničení okolo



•  klikneme do prázdné buňky a silné ohraničení je provedeno

•  stejným způsobem ohraničte silnou čarou první 
sloupec a poslední řádek

•  výsledek
•  náhled



•  nyní chceme barevně odlišit první a poslední řádek, první 
sloupec jak barvou výplně, tak barvou a stylem písma



•  označme myší první řádek
•  klikneme na volbu barva výplně
•  vybereme barvu
•  klikneme na volbu barva písma, vybereme barvu
•  klikneme na volbu tučně a kurzíva, potvrdíme klikem mimo 

oblast a změna je hotova



•  nyní tabulka vypadá takto:

•  proveďte stejnou změnu pro poslední řádek



•  nyní jsme zde:

•  proveďte výplň prvního sloupce (názvy tříd) stejnou 
barvou, jakou má výplň textového pole v nadpisu



Výsledek:



•  nyní chceme seřadit pořadí jednotlivých tříd od nejvyšší hodnoty 
odevzdaných kilogramů papíru po nejmenší

•  klikneme do dalšího sloupce – sloupec H
•  na pravé straně klikneme na nabídku vložit a pak na vložit sloupce

•  nyní se objeví následující akce



•  klikneme na ikonku „štětce“
•  objeví se následující nabídka



•  klikneme na nabídku „Stejný formát jako vlevo“, čímž se 
naformátuje celý sloupec tak, jako je na levé straně – nemusíme 
tedy formátovat (zarovnání na střed)



•  provedeme dvojklik do buňky H7 a můžeme napsat její název Pořadí
•  provedeme ohraničení  sloupce – označíme celou oblast 



•  otevřeme volbu ohraničení a zvolíme nabídku všechna ohraničení
•  všechny buňky budou ohraničeny



•  při stále označené oblasti sloupce klikneme na nabídku tlusté 
ohraničení 

•  celý sloupec je ohraničen tlustou čárou



•  nyní naplníme daty nový sloupec H
•   napište do sloupce čísla od 1. do 9. podle pořadí
•   výsledek
•   barevně odlište první tři místa, číslice vyznačte tučně



•  nyní tabulka vypadá následovně
•  použijeme náhled

•  všimneme si, že dvě čáry ohraničení nejsou odpovídající síly
•  jsou tenké, upravte je pomocí dolního a horního ohraničení na 

silné



•  výsledek:



•  Náhled:



F6-03 Písemka Převody jednotek obsahu, 6. tř

1 1 m2 cm2 259 cm2 km2

2 1 dm2 cm2 8 569 cm2 km2

3 1 000 mm2 cm2 0,35 cm2 mm2

4 321 cm2 m2 22 cm2 m2

5 45 000 cm2 mm2 555 cm2 m2

6 1 ha m2 0,25 cm2 cm2

7 3,5 ha m2 1 cm2 dm2

8 78 000 km2 m2 1 dm2 mm2

9 26 mm2 cm2 1 km2 dm2

10 32 cm2 m2 1 000 m2 km2

11 32 cm2 dm2 10 000 cm2 m2

12 500 m2 km2 100 000 mm2 m2

13 6 850 m2 km2 5 000 mm2 cm2

14 6 850 m2 ha 25 dm2 cm2

15 1 ar m2 1 dm2 m2

16 48 ar m2 2 dm2 cm2

17 45 000m2 ar 85 cm2 m2

18 0,01 ha ar 62 mm2 dm2

19 1 ar dm2 100mm2 cm2

20 32 500 m2 ar 100 mm2 m2

21 2 dm2 ar 100 mm2 dm2

22 2 dm2 m2 690 cm2 m2

23 2 dm2 ha 25 km2 m2

24 260 mm2 dm2 1 km2 m2

25 1,3 km2 m2 0, 8 km2 m2
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EU a OSN

1. Kdy vzniklo EU? 

…………………………  

2.

3. Co je cílem EU? 

…………………………………………………………………………………………………….

4. Kdy ČR vstoupila do EU?                       

 ………………………………………………

5. Kolik států je v současné době členem EU?    

………………………………………………..

6. Co znamená zkratka OSN?              

 ………………………………….

7. Kdy byla OSN založena?

……………………………

8. Jaké má cíle OSN?

9. Co znamenají tyto zkratky?

NATO – 
UNESCO – 
UNICEF - 

                                                                         

Proč EU zvolila jako barvu své vlajky modrou?

…………………………………………………………
Proč má na své vlajce 12 hvězd?

……………………………………………………………



První pomocPrvní pomoc



Drobné říznutíDrobné říznutí

a) neošetřujia) neošetřuji
b) z rány vyjmu nečistoty a přelepím náplastí b) z rány vyjmu nečistoty a přelepím náplastí 
c) nechám nečistoty a přelepímc) nechám nečistoty a přelepím

BB



Co nepatří do lékárničkyCo nepatří do lékárničky

a) sluneční brýlea) sluneční brýle
b) pinzetab) pinzeta
c) polštářková náplastc) polštářková náplast

AA



Jak zastavíš krvácení z nosu?Jak zastavíš krvácení z nosu? 

a) krvácení nezastavujia) krvácení nezastavuji
b) vložím do nosu kapesník a zakloním hlavub) vložím do nosu kapesník a zakloním hlavu
c) předkloním hlavu a dám studený obkladc) předkloním hlavu a dám studený obklad

CC



Jaká je první pomoc při drobných Jaká je první pomoc při drobných 
popálenináchpopáleninách 

a) popáleniny neošetřujia) popáleniny neošetřuji
b) zaváži je špinavým kapesníkemb) zaváži je špinavým kapesníkem
c) zchladím studenou vodouc) zchladím studenou vodou

CC



Při odřeniněPři odřenině

a) postižené místo jen zalepíma) postižené místo jen zalepím
b) postižené místo zbavím nečistot, lepím jen v b) postižené místo zbavím nečistot, lepím jen v 

nejnutnějším případěnejnutnějším případě
c) zavolám hasičec) zavolám hasiče

BB



Při tepeném krváceníPři tepeném krvácení

a) krev netečea) krev neteče
b) krev stříkáb) krev stříká
c) krev jen kapec) krev jen kape

BB



Zadřenou třísku v prstěZadřenou třísku v prstě   

a) necháme vyhnisata) necháme vyhnisat
b) ránu dezinfikujeme a navštívíme dětského b) ránu dezinfikujeme a navštívíme dětského 

lékařelékaře
c) třísku si vykousnemec) třísku si vykousneme

BB



ZlomeninuZlomeninu

a) zlomenou končetinu sám narovnám

b) zlomenou končetinu ošetřím mastí

c) zlomenou končetinu znehybním pomocí dlahy

CC



Mdlobu může způsobitMdlobu může způsobit

a) velká fyzická zátěž
b) čtení knihy
c) konzumace ovoce

AA



Odstranění klíštěteOdstranění klíštěte

a) klíště necháme přisátéa) klíště necháme přisáté

b) klíště odstraníme celéb) klíště odstraníme celé

c) odstraníme pouze zadečekc) odstraníme pouze zadeček

BB



Co je to resustitace?Co je to resustitace? 

a) resustitace je převoz zraněného do a) resustitace je převoz zraněného do 
nemocnicenemocnice

b) resustitace je ošetření krvácejících zraněníb) resustitace je ošetření krvácejících zranění
c) resustitace je soubor úkonů, které se c) resustitace je soubor úkonů, které se 

provádí k obnovení základních životních provádí k obnovení základních životních 
funkcífunkcí

CC



Při poranění páteřePři poranění páteře

a) s postiženým nehýbej a) s postiženým nehýbej 

b) pomůžeme postiženému kleknoutb) pomůžeme postiženému kleknout

c) pomůžeme postiženému sednoutc) pomůžeme postiženému sednout

A



Tísňová linka záchranné služby jeTísňová linka záchranné služby je 

a) 158a) 158
b) 155b) 155
c) 150c) 150

BB



Postižený, kterému dáváme první Postižený, kterému dáváme první 
pomocpomoc

a) měl by ležet na měkkém, abychom mu neublížilia) měl by ležet na měkkém, abychom mu neublížili

b) měl by ležet na tvrdémb) měl by ležet na tvrdém

c) měl by sedětc) měl by sedět

BB



Co může způsobit tonutíCo může způsobit tonutí

a) říznutí do prstua) říznutí do prstu

b) alergie na zmrzlinub) alergie na zmrzlinu

c) podchlazeníc) podchlazení

CC



Masáž srdce provádímeMasáž srdce provádíme

a) těsně nad pupíkema) těsně nad pupíkem
b) uprostřed hrudníkub) uprostřed hrudníku
c) pod krkemc) pod krkem

BB



Dušení vznikáDušení vzniká

a) pokud mám rýmua) pokud mám rýmu

b) když mě bolí hlavab) když mě bolí hlava

c) když mám nedostatek přísunu kyslíkuc) když mám nedostatek přísunu kyslíku

CC



Omrzlina jeOmrzlina je

a) poškozené místo na něž působil po určitou a) poškozené místo na něž působil po určitou 
dobu chladdobu chlad

b) místo, kde máme přisáté klíštěb) místo, kde máme přisáté klíště

c) místo, kam nás píchla včelac) místo, kam nás píchla včela

AA



Při úpalu postiženéhoPři úpalu postiženého

a) odtáhneme do stínua) odtáhneme do stínu
b) necháme ho na sluníčkub) necháme ho na sluníčku
c) oblékneme mu rukavicec) oblékneme mu rukavice

AA



Při zásahu elektrickým proudemPři zásahu elektrickým proudem

a) zavolám rodičea) zavolám rodiče

b) první pomoc neposkytuji, zavolám  záchranářeb) první pomoc neposkytuji, zavolám  záchranáře

c) zraněného odtáhnu od zdroje prouduc) zraněného odtáhnu od zdroje proudu

BB



Jako svědek dopravní nehodyJako svědek dopravní nehody

a) zavolám složky záchranného systémua) zavolám složky záchranného systému

b) podívám se a ujedub) podívám se a ujedu

c) všechno si vyfotímc) všechno si vyfotím

AA
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