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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník

TÝDEN 25. 05. – 29. 05. 2020

Dobrý den,
opět je téměř za námi další týden a já opět posílám úkoly pro domácí přípravu na další období
pro Vaše děti. V příloze je tentokrát kromě souhrnného zadání ještě pracovní list z českého 
jazyka, z angličtiny a z matematiky.
Přeji Vám krásné jarní dny.
S pozdravem Pavlína Barhoňová

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice

V učebnici téma PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ str. 104-116 (nebudeme se zabývat vedlejšími 
větami příslovečnými ani příslovečným určením zřetele, prostředku a původce děje)

Všechna příslovečná určení, která budu chtít, abyste poznali, máte v tabulce, kterou jsem vám
minulý týden poslala. Ke každému příslovečnému určení je tam uvedena zkratka a otázka, 
kterou se na něj ptáme. To se naučte! V učebnici si přečtěte žlutý odstavec na str. 105

PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ MÍSTA A ČASU str. 106 žlutý odstavec, cv. 106/1

PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ ZPŮSOBU A MÍRY str. 108 žlutý odstavec, cv. 108/1

PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ PŘÍČINY, ÚČELU, PODMÍNKY A PŘÍPUSTKY str. 112, žlutý 
odstavec str. 113, cv. 112/1, 113/3

V příloze posílám pracovní list VĚTNÉ ČLENY. Vypracujte jej, až si projdete v učebnici 
všechna cvičení na příslovečná určení. Je na zopakování přísudku, předmětu a příslovečného 
určení. Pracovní list, prosím, vyplňte a pošlete do konce týdne na můj email.



Literatura

V Literární výchově si přečtěte – William Shakespeare: Romeo a Julie na str. 89 a William 
Shakespeare: Kupec Benátský, str. 91

Do sešitů na literaturu si zapište:

William Shakespeare (1564-1616)
-významný anglický dramatik, napsal téměř 40 divadelních her – komedie i tragédie
-jeho hry se hrají dodnes, mnohé byly zfilmovány
-nejznámější tragédie: Romeo a Julie

 Hamlet

PŘÍRODOPIS

1. Které obilniny se u nás pěstují?
2. Jaký je rozdíl mezi psárkou a bojínkem?

 
Vyber jeden ekosystém:

 les
 louky a pastviny
 břehy rybníků a potoků
 společenstva vytvořené člověkem - pole, sady, parky

Do vybraného ekosystému doplň, které rostliny (flóra) se vyskytují na daném území.
Může ti pomoci učebnice str. 122, 123.

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
mnoho z vás chválím za rychlost a provedení předchozího úkolu – vocabulary. Bohužel
někteří nepracují nebo úkoly neposílají v termínech (bez vysvětlení). Zkuste prosím napravit,
aby se nemnožily „N“ (=nezpracováno/nedodáno) u vašich jmen. Většina z vás spolupracuje
výborně a vám se množí „+“ plusy.

V přiloženém dokumentu vám zasílám *GRAMMAR* - úkoly, kde si gramatiku procvičíte.
Mělo by to být pro Vás opakování. Instrukce, jak vyplnit cvičení, najdete v pracovním listě.  

Vyplňte  pracovní  listy  a  pošlete  mi  je  prosím  do  31.  5.  na  e-mail:
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

mailto:veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz


NĚMECKÝ JAZYK

Einheit 5 – Mein Hobby

- učebnice str. 50/1b – ústně vytvořit věty, co kdo dělá
o připomenutí přivlastňovací vazby „von“ nebo přidání „s“ (máte v sešitě z 2. 

lekce)
- PS 43/1

Časování sloves:

- zkontroluj si, zda máš v sešitě správně vyčasovaná slovesa: tanzen, malen, kochen, 
fotografieren, singen, schwimmen

ich tanze wir tanzen
du tanzt ihr tanzt
er/sie/es tanzt sie/Sie tanzen

ich male wir malen
du malst ihr malt
er/sie/es malt sie/Sie malen

ich koche wir kochen
du kochst ihr kocht
er/sie/es kocht sie/Sie kochen

ich fotografiere wir fotografieren
du fotografierst ihr fotografiert
er/sie/es fotografiert sie/Sie fotografieren

ich singe wir singen
du singst ihr singt
er/sie/es singt sie/Sie singen

ich schwimme wir schwimmen
du schwimmst ihr schwimmt
er/sie/es schwimmt sie/Sie schwimmen

- učebnice str. 51/3 – doplňte tužkou
- učebnice str. 51/4 a) přečíst, b) doplňte tužkou 1. a 3. doplníte koncovky, 2. doplníte 

osobu
- PS str. - 43/2,3 44/4



OBČANSKÁ VÝCHOVA

LIDSKÁ PRÁVA – SVOBODA A AUTORITA

- učebnice str. 66 – přečti si úvodní úryvek bajky

- do sešitu napiš úkoly, které jsou napsány pod úryvkem (co je myšlenkou bajky, zkus 

stručně přepsat podle svých slov do sešitu, jaký člověk by mohl být vlk a jaký pes, 

kým by si byl raději ty a proč)

RODINNÁ VÝCHOVA

ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK – VZNIK ZÁVISLOSTI

 učebnice str. 101 – do sešitu doplňte věty 1. - 10. podle vašeho mínění

 do sešitu napište následující výpisky

DROGOVÁ ZÁVISLOST

- nezvladatelná, neodolatelná touha po opakovaném braní drogy
- dělíme na fyzickou a psychickou

Příčiny vzniku drogové závislosti

- touha po příjemných pocitech
- zvědavost, experiment
- zahánění nudy
- vliv party, snaha zapadnout
- snaha vyhnout se starostem, problémům

Důsledky drogové závislosti

- Zdravotní - chátrání organismu, vyhubnutí, riziko infekčních chorob, poškození jater,
ledvin, nervové soustavy

- Psychické - extrémní citové prožitky, zhoršení koncentrace a poruchy paměti, 
neschopnost aktivity nebo naopak extrémní nabuzení, halucinace, bludy, nepřiměřené 
emoce



- Sociální - neplnění povinností, absence ve škole (v zaměstnání), pokles výkonu a 
schopností, ztráta přátel, ničení rodiny

- Finanční – půjčky, krádeže

INFORMATIKA

EXCEL – vložení jednoduchého grafu

 níže vám posílám odkaz na video, kde je vysvětleno, jak se vkládá graf do excelu a 
jeho základní úpravy

 kdo má doma excel, vyzkouší si do excelu vložit jednoduchý graf – vytvořte si svojí 
tabulku s daty a vytvořte graf, který si pak zkuste různě upravit a měnit (názvy, barvy, 
typy grafů, atd.)

 kdo doma excel nemá, pouze se koukne na video, jak se v excelu s grafy pracuje

ODKAZ:  https://www.youtube.com/watch?v=kcN7-42aLwE

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 7-09 Zlomky a závorky, 11 př., 7. tř. zadání

Zpracoval: Valchář Pavel, 19.5.2020

https://www.youtube.com/watch?v=kcN7-42aLwE


FYZIKA

Zadání domácích úkolů pro období 25.5. – 5.6.2020

Příklady na rychlost, dráhu a čas. Vypočítej:

1) Sprinter uběhl dráhu 300 m za 34 s. Jakou rychlostí běžel?

2) Cyril uběhl vzdálenost 60 metrů za 9 sekund. Vypočítej jeho rychlost (v metrech za 
sekundu, pak ji převeď na kilometry za hodinu).

3) Taťána uplavala dráhu 100 metrů za 2 minuty. Vypočti její rychlost (v metrech za 
sekundu, pak ji převeď na kilometry za hodinu).

4) Cyklista urazí v závodu etapu dlouhou 231 km za 5 hodin a 30 minut. Jakou jel 
rychlostí?

5) Cyklisté se vydali na výlet. Cesta do cíle vzdáleného 20 km jim trvala 1 hodinu a 15 
minut. Jakou průměrnou rychlostí jeli? 

6) Závodní kůň běží rychlostí 10 m/s. Jakou dráhu urazí za 9 minut?

7) Gepard běží rychlostí 120 km/h. Jakou vzdálenost uběhne za 12 minut?

8) Vlaštovka letí rychlostí 110 km/h. Jakou vzdálenost uletí za 3 hodiny a 30 minut?

9) Vlaštovka letí rychlostí 120 km/h. Jakou vzdálenost uletí za 18 minut?

10) Jak dlouhý je eskalátor v metru, na kterém trvá cesta 3 minuty, jestliže jeho rychlost je

0,7 m/s?

11) Za kolik minut dojde chodec jdoucí rychlostí 5 km/h do cíle vzdáleného 3 kilometry? 
(Výsledek převeď na minuty.)

12) Letadlo letí z Prahy do Košic (vzdálenost 510 km) rychlostí 340 km/h. Kolik minut 
mu trvá let?

13) Cyklista jede průměrnou rychlostí 35 km/h. Za jak dlouho ujede úsek v délce 7000 
metrů?

14) Cyklista jede průměrnou rychlostí 30 km/h. Za jak dlouho ujede 69 kilometrů?

15) Ve vsi byla omezena rychlost jízdy na 40 km/h v úseku o délce 800 metrů. Jak dlouho 
projíždělo auto tento úsek, jelo-li maximální povolenou rychlostí?

Poznámka: Slovní úlohy vypočítejte do sešitu fyziky, digitalizujte například mobilním 
telefonem a zašlete na moji emailovou adresu.

Zpracoval: Valchář Pavel, 19.5.2020



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 19.5.2020



DĚJEPIS

Zadání domácí práce pro období od 4.5. – 5.6.2020

Úkol trvá. Zadání úkolu a podmínky viz minulá zadání pro dějepis 6. a 7. třída.

Jedná se o volné téma z historie, téměř každý si již zvolil nějaké téma, které mu vyhovuje a 
nebo které by rád zpracoval, kromě níže uvedených žáků.

!!!...Budíček…!!! O nové téma ještě nepožádal a úkol ignorují…Václav, Karolína, Jan Ch., 
Jan H.

NAOPAK, pochválit musím žáky a žákyně, kde je vypracovaný úkol již zaslán i 
odsouhlasen. Jedná se o:

 Anežku
 Janu
 Sofii
 Vanesu

Zpracoval: Valchář Pavel, 19.5.2020



PRACOVNÍ LIST – VĚTNÉ ČLENY-1

1. Podtrhejte ve větách přísudky a za větu napište, jestli jsou slovesné, slovesné 
složené, jmenné se sponou nebo vyjádřené citoslovcem.

Včera večer u nás zazvonil telefon.

Dny bývají v zimě velmi krátké.

Ráno mě probralo hlasité crrr budíku na nočním stolku.

O víkendu začnu cvičit.

Byla mou spolužačkou už od školky.

Musím jít nakoupit do samoobsluhy pečivo.

2. Podtrhněte ve větách předměty a za větu napište, ve kterém jsou pádě (v jedné 
větě může být víc předmětů)

Zhluboka se nadechl čerstvého vzduchu.

Pro chystaný muzikál hledáme nové talenty.

O to mi nikdo neřekl ani slovo.

Přece jsi nám slíbil pomoc.

Honza se ničeho nebojí.

3. Podtrhněte ve větách příslovečné určení a za větu napište jejich druh (v jedné 
větě může být víc příslovečných určení)

Na jaře celá krajina krásně rozkvete.

Byla jsem k smrti unavená.

I přes nepříznivé počasí vyrazili na výlet.

U moře se mi moc líbilo.

Kvůli chřipce musel zůstat doma.

Při potížích s televizí zavolejte opraváře.

Nakoupil jim dárky pro potěšení.



 

7-09 Zlomky a závorky,  11 př., 7. tř., ZADÁNÍ 
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GRAMMAR IN USE

I´M  GOING TO 

We use am/ is/ are going to = for future.
Používáme am/ is/ are going to pro vyjádření budoucnosti.

Příklad: I am going to watch TV this evening.

        Morning                                                           This evening

I am going to do something = I have decided to do it, my intention is to do it.
Chystám se něco udělat. = Rozhodl jsem se to udělat, můj záměr je to udělat.

   I decided to do it.                                                 I am going to do it.

past now

Příklad: I am going to buy some books tomorrow.

             I am not going to have breakfast this morning. I am not hungry.

             Are you going to invite Mark to your party?

Something is going to happen = we can see now that it is sure to happen.
Něco se stane = nyní můžeme vidět, je to jisté, co se stane (v blízké budoucnosti).
Příklad: Look at the sky! It´s going to rain. (black clouds now → rain) 
Podívejte se na oblohu. Bude pršet. (nyní jsou černé mraky → což znamená, že bude pršet)

I                        am                                       do

He/she/it        is           (not) going to     drink

We/you/they are                                      watch

am      I                                                                buy ….?

is        he/she/it                    going to               eat ….?

are     we/you/they                                           wear…?



1. What are these people saying? Co tito lidé říkají? Doplňte s pomocí going to.

                       

2. Complete the sentences. Use going to + these verbs.
Doplňte věty. Použijte going to + tyto slovesa.

1. My hands are dirty. I´m _______________________them.

2. What are you _______________________to the party tonight?

3. It´s a nice day. I don´t want to take the bus. I ____________________________.

4. Steve is going to London next week. He _____________________ with some friends.

5. I´m hungry. I ________________________this sandwich.

6. It´s  Sarah´s birthday next week. We ___________________her a present.

7. Sue says she´s feeling very tired. She __________________for an hour.

8. Your favourite programme is on TV tonight. ____________ you _______________ it?

9. What  ________________ Rachel _______________ when she leaves school?

I´m_____________

______________

___________________

___________________

_

__________________

__________________

___________________

___________________

do eat give lie down stay   walk            wash       watch       wear



3. What are going to do today or tomorrow? Write 3 sentences. 
Napíšte 3 věty o tom, co budete dělat dnes nebo zítra.

       1. I´m _________________________________________________________.

      2. ____________________________________________________________.

      3. ____________________________________________________________.

4. Look at the pictures. What is going to happen?
Podívejte se na obrázky. Co se stane? Odpovězte.



      

1. It is __________________________________________________________________________.

2. The shelf  _____________________________________________________________________.

3. The car _______________________________________________________________________.

4. He ___________________________________________________________________________.
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