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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník

TÝDEN 18. 05. – 22. 05. 2020

Milí rodiče,
opět posílám domácí úkoly na další týden. Kromě souhrnného zadání jsou v příloze ještě 
pracovní listy z angličtiny, matematiky a fyziky.
Přeji vám krásné jarní dny. S pozdravem Pavlína Barhoňová

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:

Připomínám cvičení z minulého týdne na podmět: 96/1 - zatím mi ho poslali jen 2 žáci!  
A od některých z vás mi stále chybí vyplněný pracovní list na druhy vět.

V učebnici téma PŘEDMĚT str. 100 - 103 

Patří mezi rozvíjející větné členy (jako příslovečné určení a přívlastek) 

Vytiskněte si tuto tabulku a vložte do gramatických pravidel, budete ji potřebovat i nadále.

ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY
       

VĚTNÝ ČLEN
ZKRATK

A JAK SE PTÁME NA ČEM ZÁVISÍ

Předmět PT všemi pádovými otázkami a) na slovese
    kromě kdo? co? b) na přídavném jm.
Příslovečné 
určení PU tázacími příslovci a) na slovese
      b) na přídavném jm.
      c) na příslovci
Přísl. urč. místa PU (m.) kde, kam, odkud, kudy  
Přísl. urč. času PU (č.) kdy, od kdy, do kdy,  
    jak dlouho, jak často  
Přísl. urč. způsobu PU (zp.) jak, jakým způsobem  
Přísl. urč. míry  PU (mír.) kolik, jak mnoho, o kolik,  
    do jaké míry  
Přísl. urč. příčiny PU (příč.) proč, z jakého důvodu,  
    z jaké příčiny  
    (vyjadřuje příčinu děje)  
Přísl. urč. účelu PU (úč.) za jakým účelem  



    (vyjadřuje cíl děje)  
Přísl. urč. podmínky PU (podm.) kdy, za jakých podmínek  
Přísl. urč. přípustky PU (příp.) navzdory čemu, i přes co,  
    i v jakém případě  

   
(přípust. je v rozporu s 
dějem)  

Přívlastek PK
na podstatném jméně 
(zájmeně)

Přívlastek shodný PK (s.) zájmeny jaký, který, čí  
Přívlastek neshodný PK (n.) jakákoliv otázka  

Doplněk D jak + sloveso, na slovese a zároveň na 
    jaký + sloveso podstat. jm. (nebo zájmeně)

Přečtěte si žlutý odstavec na str. 101 a projděte si cv. 101/4

Přečtěte si žlutý odstavec na str. 102 a vyzkoušejte si cv. 102/6

Podívejte se na vedlejší větu předmětnou, přečtěte si žlutý odstavec na str. 103 a 
vyzkoušejte si cv. 103/2 – na vedlejší větu podmětnou se ptáme 1. pádovou otázkou – kdo co 
(jako na podmět).  Na vedlejší větu předmětnou se ptáme všemi pádovými otázkami (jako na 
předmět). A ještě ústně zkuste cv. 104/5

Literatura:

V Literární výchově si přečtěte – William Shakespeare: Hamlet na str. 78 a William 
Shakespeare: Večer tříkrálový, str. 85

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
mnoho z vás chválím za provedení předchozího úkolu – čtení, pochopení textu. 

V přiloženém dokumentu vám zasílám *VOCABULARY* - úkoly, kde slovíčka procvičíte.
Pro někoho to bude opakování, pro někoho nová slovní zásoba. K ruce si vezměte slovníky.
Instrukce, jak vyplnit cvičení, najdete v pracovním listě.  

*Pokud budete chtít pokračovat v Duolingu a zlepšovat se, pokračujte. Práce v něm je nyní
dobrovolná. Upozorňujte mne e-mailem, že v něm pracujete, zkontroluji a budu si psát +.   

Vyplňte  pracovní  listy  a  pošlete  mi  je  prosím  do  24.  5.  na  e-mail:
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

mailto:veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz


NĚMECKÝ JAZYK

Einheit 5 – Mein Hobby

- učebnice str. 49 – projít si celou stránku (přečíst, co se naučíte v této lekci, přečíst i 
německý text, přeložit pomocí slovíček v PS str. 51)

- PS str. 51 – naučit se slovíčka od das Hobby – koníček po schwimmen - plavat 

Časování sloves:

- do sešitu vyčasuj tyto pravidelná slovesa: tanzen, malen, kochen, fotografieren, 
singen, schwimmen

INFORMATIKA

Zadání domácích úkolů pro období od 11.5. – 22.5.2020

EXCEL – práce s listy v sešitě

 níže vám posílám odkaz, kde je vysvětlena všechna práce s listy v excelu, kterou 
bychom měli probrat

 hned na začátku stránky je seznam kapitol (výběr listu, skrýt/zobrazit listy,…)

 projdete si všechny kapitoly, poslední (zobrazit 2x stejný list) nemusíte, to bychom 
stejně neprobírali

 kdo má doma excel, vyzkouší si sám práci s listy v excelu – zobrazit/skrýt listy, 
přesouvat, odstranit, kopírovat, přejmenovat listy, měnit barvy v listu, atd.

 kdo doma excel nemá, pouze si projde na internetové stránce postup, jak se v excelu 
s listy pracuje

ODKAZ:  https://office.lasakovi.com/excel/zaklady/prace-s-listy-ms-excel/

OBČANSKÁ VÝCHOVA

LIDSKÁ PRÁVA – ROVNOST A NEROVNOST



- učebnice str. 64 – 65 – přečíst
- do sešitu napsat následující poznámky:

ROVNOST 

- jeden ze základních principů demokraticky založeného státu 
- lidé jsou si rovni v právech 
- lidé jsou si rovni v důstojnosti

- princip rovnosti je zakotven ve Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod

Diskriminace - chování, které znevýhodňuje práva jiného člověka

Rasismus - názor, podle něhož jsou lidé nějaké rasy nadřazeni druhým

RODINNÁ VÝCHOVA

ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK – ZÁLUDNOSTI DROG

 učebnice str. 100 – přečíst

 do sešitu udělat úkol z této stránky, úplně dole (Vyhledej v textu místo, kde se 
popisuje chování člověka ovlivněného požitím drogy.)

PŘÍRODOPIS

Učebnice str. 119 - lipnicovité - přečíst a napsat jednotlivé zástupce do sešitu.

Do sešitu ještě zapsat 10 květů, které se dají jíst. Jsou to levandule, měsíček, sedmikráska, 
šeřík, denivka, fialka, karafiát, růže, muškát, orchideje.

Pracovat na herbáři.



MATEMATIKA

Úkol: Zlomky

Vytiskněte si pracovní list z     Matematiky:  

1. Ručně proveďte uvedené výpočty

2. Pracovní listy (PL) podepište doprava nahoru…jméno, třída, datum

3. Tento pracovní list i předchozí pracovní listy digitalizujte například skenováním 
nebo vyfocením mobilem a všechny pracovní listy, staré i nové, mi pošlete na moji 
emailovou adresu.

4. Minulé úkoly, od začátku výluky vyučování, které jste vypracovávali do sešitu, také 
digitalizujte a potom mi úlohy také zašlete na můj email. U všech úloh bude vpravo 
nahoře uvedeno jméno, datum a třída, abych se v tom dokázal orientovat.

Jedná se o Pracovní listy:

7. třída PL 7-07 Zlomky, složitější výrazy, 22 př., 7. tř. zadání

Zpracoval: Valchář Pavel, 12.5.2020

ZEMĚPIS

Zadání domácích úkolů pro období od 11.5. – 12.6.2020

Úkol pokračuje…

Protože vyučování nebude pokračovat až do 30.6., což se na začátku nevědělo, tak stanovuji 
ze zeměpisu další úkol. Je to opět prezentace v Power pointu a sice na téma, které se probíralo
v prvním pololetí.

Vypracujte prezentaci na níže uvedené téma, podobně jako jste již dělali prezentaci na státy 
Severní a Jižní Ameriky.



Součástí úkolu není Pracovní list, ten nemusíte dělat.

Prezentace bude mít 15-25 snímků.

Honza............Severní polární oblast

Vanesa...........Austrálie - příroda, povrch, vodstvo, okolní moře a oceány, průlivy apod.

Sofie...............Austrálie – založení, historie, vývoj, účast ve světových válkách, jak řeší 
současnou migraci ve srovnání s Evropou, apod.

Linda.............Nový Zéland

Lucie..............Jižní polární oblast

Adam.............Papua Nová Guinea

Tobiáš............Indonésie

Martin...........Velikonoční ostrovy, záhadné sochy, jak přispěl český inženýr Pavel?

Jindra............Polynésie, expedice Kon-Tiki, její vedoucí a iniciátor Thor Heyerdahl, kdy, 

proč, jak…

Prezentaci udělejte podle svého uvážení, v každém tématu se snažte zachytit to důležité, 
podstatné. Přidejte i zajímavosti a souvislosti s jinými tématy nebo událostmi…Podívejte se 
také na osnovu, kterou jsem zaslal k americkým státům, pokud nebudete vědět.

Zpracované téma, prezentaci, pošlete na moji emailovou adresu. Prezentace může být i 
v jiném programu nebo i ručně a ofocená.

Zpracoval: Valchář Pavel 12.5.2020



FYZIKA

Zadání domácích úkolů pro období 18.5. – 29.5.2020

Převody jednotek Času:

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

Pracovní list F6-06   Převod jednotek času  , 6. třída, opakování 7. 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.

Tento pracovní list i všechny předchozí nějakým způsobem digitalizujte:

 Naskenovat
 Vyfotit mobilem

Všechny vypracované a digitalizované pracovní listy, které jste vypracovali od začátku 
výluky, mi potom zašlete na moji emailovou adresu…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz…
abych to mohl zkontrolovat, že doma pracujete.

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, 12.5.2020



DĚJEPIS

Zadání domácí práce pro období od 4.5. – 5.6.2020

!!!...Budíček…!!! O nové téma ještě nepožádal…Václav, Karolína, Jan Ch., Adam, Jan H.

Nové zadání z     dějepisu, úvod:  

 Historie… je to, co se stalo, a to například před minutou, hodinou nebo včera.

 Historická událost… je něco, co významně ovlivnilo dějiny, co významně ovlivnilo 
vývoj světa.

 Historická osobnost… je někdo, kdo vykonal něco záslužného, objevného, něco, co 
ovlivnilo dějiny, posunulo je to jiným směrem. Je to také někdo, kdo se zapsal do historie 
výjimečnými znalostmi a schopnostmi, a to v oblasti vědy, techniky, sportu, umění apod.

 Historická událost není to, jestli včera někdo hrál na plejstejšnu nějakou hru a například 
prohrál…

Nový úkol tedy zní:

a) Vyberte si z historie jakoukoliv historickou událost nebo historickou osobnost a udělejte o
této události nebo osobnosti power pointovou prezentaci na 15-20 snímků. K tomu 
vypracujte ve Wordu pracovní list, kde o této události nebo osobnosti položíte 6 -10 
otázek, které případný posluchač vypracuje a nebo zodpoví na základě té prezentace. 
Otázky položte jako kvíz. To znamená, bude tam nabídka odpovědí a jenom jedna bude 
správná.

b) Vybrané téma nesmí být ze současných hodin dějepisu, tj. z učiva 7.  a 8. třídy, které se 
probírá v současném školním roce 2019-2020.

c) Vybrané téma může být z dějepisu 6. a 9. třídy.

d) Prezentace a pracovní listy zašlete na moji emailovou adresu nejpozději do 5.6.2020.

e) Jak téma zpracujete, záleží jenom na vás, ale abych vám to uznal, tak to musí mít alespoň 
nějakou základní úroveň. Nesmí to být chudé ani přeplácané, musí to vystihnout podstatu 
věci, musí to být fakticky správně, musí to být zajímavé, pestré, graficky dobře a pěkně 
zpracované, používejte fotografie, mapy apod. Nepřekračujte počet 15-20 snímků a to 
proto, abyste se učili vystihnout podstatu věci.

f) Nikdo nesmí mít stejné téma, každý musí mít své, originální téma.

g) Kdo nemá přístup k Power Pointu, zpracuje zadané téma ve Wordu nebo například v Libre
Office, který lze volně stáhnout.



h) Kdo nemá počítač, zpracuje téma ručně.

i) Vybraná témata mi oznámíte emailem a začnete na nich pracovat, až vám je 
odsouhlasím. Jde o to, že dva žáci si mohou náhodně vybrat stejné téma a tomu se tím 
zabrání. Kdo tedy pošle návrh na téma jako první, dané téma získá. Rozhodovat to bude 
ukázaný čas doručení v emailu. Jenom znovu opakuji, že si můžete zvolit vlastní téma. 

Pokud by si někdo nevěděl rady, tak pro představu uvádím níže některá témata. Z     nich   
si můžete také samozřejmě vybrat:

1. Emil Zátopek, český atlet

2. Věra Čáslavská, česká gymnastka, hvězda dvou olympiád

3. Josef Masopust, český fotbalista, první český držitel Zlatého míče

4. Jarmila Kratochvílová, atletka, souvislosti, jaká byla doba, jak se trénovalo, jak pomáhali 
lékaři…

5. Jesse Owens, americký atlet, hvězda olympijských her 1936, kterému Hitler údajně podal 
ruku až v zákulisí

6. Bob Beamon a jeho skok do 21. století, kdy a kde se to odehrálo, kdo a kdy tento skok 
překonal atd.

7. Pelé, údajně nejlepší a nejslavnější fotbalista všech dob

8. Československá a později Česká fotbalová reprezentace od prvního zápasu až do 
současnosti, úspěchy a neúspěchy

9. Československá a později Česká hokejová reprezentace od prvního zápasu až do 
současnosti, úspěchy a neúspěchy

10. Sokol, česká tělovýchovná organizace, historie a současnost

11. Olympijské hry v Moskvě 1980 a jejich bojkot ze strany západních států, důvody, průběh, 
jak uspěli českoslovenští sportovci, jak se komunistické země zachovaly následně…

12. Olympijské hry v Mnichově v roce 1972 a atentát na izraelské sportovce

13. Korejská válka 1950-1953, role USA, OSN, Číny a SSSR

14. Vietnamská válka 1955-1975, role USA, Francie, Číny, SSSR

15. Karibská krize 1962 a hrozba III. světové války

16. Okupace Československa v roce 1968, důvody, průběh, důsledky

17. Okupace Maďarska v roce 1956, důvody, průběh, důsledky

18. Berlínská zeď, vznik, důvody, okolnosti, příběhy, pád zdi



19. Objev penicilinu a vše, co s tím souvisí, jak to bylo před objevem apod.

20. Otto Wichterle, světově proslulý český vynálezce kontaktních čoček

21. Václav Havel, dramatik, disident, vězeň, politik, prezident, jeho život

22. Revoluce 17.11. 1989 v Československu a následující devadesátá léta, která se někdy 
nazývají „divoký východ“. Je potřeba začít mnoho let před revolucí a najít důvody, proč 
k tomu nakonec došlo. Popsat rozčarování v devadesátých letech, příčiny, důvody. 
Rozdělení Československa…

23. Karel Gott, nejpopulárnější český zpěvák

24. Beatles, nejpopulárnější hudební skupina

25. Dobytí Měsíce Američany v roce 1969

26. Atentát na J.F. Kennedyho a Roberta Kennedyho

27. Rasismus v USA ještě v 60. letech 20. století

28. První použití jaderných bomb v historii lidstva, Hirošima, Nagasaki

29. Vítězství komunistů v Číně, Mao Ce-tung, Čankajšek, občanská válka, velký skok, 
hladomor, kulturní revoluce a jejich výsledky a počty mrtvých, proč vzniknul Taiwan…

30. Španělská chřipka v roce 1918-1920, velice aktuální téma

31. Egyptská říše

32. Starý Řím od založení až do roku 476

33. Staré Řecko

34. Inkové v Jižní Americe

35. Aztékové ve Střední Americe

To jsou jenom mé návrhy, které můžete použít nebo které mohou sloužit jako inspirace. 
Nebojte se zpracovat to, co vás zajímá a k čemu máte nějaký vztah. Na té první prezentaci jste
ukázali, že to umíte.

Některá témata jsou bohatá na informace, tam musíte umět vybrat to důležité a některá témata
jsou chudší a i tam musíte vybrat to důležité a podstatné, ale musíte zapojit i souvislosti, jako 
například téma Bob Beamon, k tomu se přidá mexická olympiáda 1968 a co tam bylo 
zajímavé a jak si vedli naši sportovci apod. 

Zpracoval: Valchář Pavel, 12.5.2020
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první sloupeček druhý sloupeček

1 3 d = h 1 5 h = min

2 2,5 h = min 2 0,85 s ms

3 8 min = s 3 15 min 25 s = s

4 25 s = ms 4 7,25 min = min, s

5 2 h = s 5 3,2 d = s

6 2 d = s 6 21 600 s = h

7 1 500 ms = s 7 3,5 min = ms

8 540 s = min 8 900 s = min

9 30 min = h 9 6,2 hod = min

10 36 h = d 10 1 035 min h,min

11 2 min = s 11 18 432 min = d

12 48 h = d 12 0,015 h = s

13 30 min = h 13 0,015 h = min

14 2000 ms = s 14 3,5 d = min

15 2 min 20 s = s 15 3,8 d = h

16 10 min 2 s = s 16 100 000 s h,min,s

17 1 h 30 min 30 s = s 17 374 s = min,s

18 1 h 30 min 30 s = min 18 11 162 s = h,min,s

19 1 h 30 min 30 s = h 19 4 080 s = h, min

20 10,5 min = s 20 366 min = h, min

21 1 h 12 min = h 21 435 min = h, min

22 1,25 s = ms 22 2,75 h = min

23 0,2 min = s 23 1,8 h = min

24 0,1 h = s 24 0,3 h = min

25 1,75 d = h 25 15 min = h

F6-06 Převody jednotek ČASU, 6.třída

Vysvětlivky: d - den, h - hodina, min - minuta, s - sekunda, ms - milisekunda



Vocabulary: Bedroom

1. Check your vocabulary: picture matching
Write the correct words in the boxes below the pictures.
Napište správná slova z tabulky do řádků pod obrázky.

single
bed

double
bed

bedside
table

sheet wardro
be

alarm
clock

blanket lamp duvet chest of
drawers

pillow carpet

2. Check your vocabulary: matching
Match the vocabulary with the correct definition and write a–j next to the numbers 1–10.
Spojte slovíčka se správnými definicemi tak, že k číslům 1-10 napište písmena a-j.

1…….
.

One person can sleep in this. a. alarm 
clock

2…….
.

Two people can sleep in this. b. duvet

3…….
.

A thin piece of fabric to cover the bed. c. single bed

4…….
.

This is on the floor. It is soft and thick. d. sheet

5…….
.

A thick, soft bed cover. It has feathers inside. e. wardrobe

6…….
.

A warm, rectangular piece of fabric. We use it when it is 
cold, especially for the bed.

f. carpet

7…….
.

A big cupboard for your clothes. g. blanket

8……. A soft thing for your head. You use it in bed. h. double bed



.

9…….
.

This helps you see at night. You turn this on. i. lamp

10…
…

This makes a noise to wake you up. j. pillow

3. Check your vocabulary: true or false
Circle True or False for these sentences.
Zakroužkujte Pravdu nebo Lež dle (ne)pravdivosti vět.

1. A pillow is usually very soft. True False

2. A blanket is only used in hot weather. True False

3. You can eat your breakfast and lunch from a bedside table. True False

4. You hang your shirts in the chest of drawers. True False

5. You get under the duvet before sleeping. True False

6. A single bed is big enough for two people. True False

7. You usually hang your socks and underwear in the wardrobe. True False

8. You lie on top of the sheet when you sleep. True False

9. Your alarm clock tells the time and wakes you up. True False

10. You usually turn on your lamp in the middle of the day. True False

   4. Description
   Doplňte slovíčky z tabulky pod obrázkem.

The bedroom:

VOCABULARY:
A bedside lamp; The headboard; Toy cars; A robot alarm 
clock; A mirror; A chest of drawers; The bed; A picture 
frame; Bedside table with drawers; The duvet; Pillows; The 
mattress; A drawer; A lamp; A rug; The bed base

http://kennedyhomedesign.com/kids-bedroom-furniture/kids-bedroom-furniture1/
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