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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník

TÝDEN 01. 06. – 05. 06. 2020

Milí rodiče,
tak jako každý čtvrtek, opět posílám úkoly pro domácí přípravu Vašich dětí na příští týden. 
Tentokrát je v příloze pouze souhrnné zadání a pracovní list z anglického jazyka.
Přeji Vám příjemné jarní dny.
S pozdravem, Pavlína Barhoňová 

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice

V učebnici téma: PŘÍVLASTEK SHODNÝ A NESHODNÝ – str. 117 – 119

Přečtěte si žlutý odstavec na str. 118

Naučte se: 

Přívlastek vždy závisí na podstatném jméně nebo zájmeně

PK shodný se skloňuje zároveň s podstatným jménem ke kterému patří (př. 1. p. dřevěný stůl, 
2. p. bez dřevěného stolu, 3. p. k dřevěnému stolu) a většinou stojí před podstatným jménem

PK neshodný se neskloňuje je stále stejný (př.: 1.p.stůl ze dřeva, 2. P bez stolu ze dřeva, 3. P 
ke stolu ze dřeva…) a stojí většinou za jménem

Vyzkoušejte si cv.: 118/2, 119/3 (př.: Horská úbočí se pokryla prvním sněhem.), a 119/5 (př.: 
Toto je Mirkovo kolo.)

Literatura

V Literární výchově si přečtěte – Miguel de Cervantes Saavedra: Důmyslný rytíř Don 
Quijote de la Mancha na str. 111



NĚMECKÝ JAZYK

Einheit 5 – Mein Hobby

- PS str. 51 – naučit se slovíčka od alle – všichni po machen - dělat 
- učebnice str. 52/7 – vytvoř věty do sešitu
- učebnice str. 52/10 a) – tužkou doplň do učebnice

GRAMATIKA - předložka   AM  

- používáme při popisování činností během týdne
- předložka am se tedy používá ve spojení se dny v týdnu
- např. Am Montag spiele ich Schach. – V pondělí hraji šachy.

Am Mittwoch mache ich Hausaufgaben. – Ve středu dělám domácí úkoly.

- učebnice str. 53/11 – přečíst, přeložit, do sešitu odpovědět na otázky
- učebnice str. 53/13 a) – přečíst, přeložit
- PS str. 44/5,6,7

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
v  přiloženém dokumentu  vám zasílám  *POSLECH* -  konverzaci  v  anglickém  jazyce  a
cvičení, která navazují na poslech. Poslech - MP3 - je vložena do pracovního listu, 2x kliknete
na ikonu, poté se otevře okno a kliknete na „otevřít". Instrukce, jak vyplnit cvičení, najdete v
textu. 
      

Poslech  si  pouštějte  několikrát,  dělejte  si  pauzy.
Vracejte si zpět, pokud neporozumíte.

POKUD  VÁM  POSLECH  NEPŮJDE  OTEVŘÍT
(někomu šel pustit,  někomu ne),  NAPIŠTE MI E-MAIL, POŠLU VÁM POSLECH –
MP3 – ZVLÁŠŤ.  Děkuji.

Vyplňte pracovní listy a pošlete mi je prosím do 7. 6. na e-mail: 
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

mailto:veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz


PŘÍRODOPIS
 
Učebnice str. 122 - Rostliny a prostředí. 

Vyhotov tabulku do sešitu z přírodopisu.  

INFORMATIKA

EXCEL – opakování

- během tohoto týdne si projděte, co všechno bychom už měli umět v excelu
- buňky, vkládání dat, formátování tabulky, výplň buněk, vložení nového sloupce, 

seřazení dat v tabulce, funkce – součet, průměr, maximum, minimum, práce s listy 
v sešitě, grafy

OBČANSKÁ VÝCHOVA

LIDSKÁ PRÁVA – SVOBODA A AUTORITA

- učebnice str. 66 – 67 - přečíst

- do sešitu přepiš následující poznámky

SVOBODA 

= možnost volby

= stanovení vnitřních pravidel

„Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.“

AUTORITA

= uznávaná vážnost, úcta, rozhodující vliv, moc

 autorita neformální/přirozená - založená na přesvědčivosti určité osoby, na dobrých 
zkušenostech 

 autorita formální – založená na společenském postavení nějaké osoby, která je 
rozhodováním pověřena 

- úkol – na internetu vyhledej význam slova anarchie a zapiš do sešitu



RODINNÁ VÝCHOVA

ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK – PREVENCE A LEGISLATIVA

 učebnice str. 102 – přečíst

 do sešitu napište následující výpisky

DROGOVÁ PREVENCE

prevence = předcházení něčemu

 primární

 sekundární

 terciární

Primární prevence

-    zaměřena na zamezení vzniku problému s drogou
-    probíhá v rodině a ve škole (podávání informací, besedy, přednášky,…)

PEER PROGRAM – vyhledej na internetu, co to znamená a napiš si to do sešitu

Sekundární prevence

-    zaměřena na odhalení problému s drogami a včasné léčení

Terciární prevence

-    snaha o minimalizování negativních dopadů na zbytek společnosti

Program HARM REDUCTION

-    zaměřuje se na snižování či minimalizaci poškození drogami u závislých uživatelů

např. výměna čisté stříkačky za použitou

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 
nebo které by rád zpracoval, kromě níže uvedených žáků.



!!!...Budíček…!!! 

1/ První téma ještě nemají odevzdané a schválené: LUCIE, ADAM, VÁCLAV, KAROLÍNA, 
JAN CH.

2/ Druhé téma si ještě nevybrali a úkol ignorují…VÁCLAV, KAROLÍNA, JAN CH., JAN H.

NAOPAK, pochválit musím žáky a žákyně, kde je druhé téma již odsouhlaseno, 
vypracováno a schváleno. Jedná se o:

 Anežku
 Janu
 Sofii
 Vanesu
 Jindřicha
 Tobiáše
 Jakuba
 Adama
 Tondu

Zpracoval: Valchář Pavel, 26.5.2020

MATEMATIKA

Zadání domácích úkolů pro období 1.6 – 5.6.2020

Úkol: Slovní úlohy na zlomky

3.11. Při výrobě jednoho dílu je potřeba učinit 3 výrobní operace. První operace trvá 1 
3
4

 

hodiny, druhá 2 
1
5

 hodiny a třetí 3 
1
8

 hodiny. Jak dlouho trvá výroba dílu?

3.12. Když smícháme 
1
4

 l jahodové šťávy s 
3
10

 l jablečného džusu a 
1
5

 l vody, kolik tekutiny 

budeme mít? Bude stačit litrová nádoba?

ZS-1. Míra natrhal za 2 a čtvrt hodiny tři a půl přepravky jablek. Kolik přepravek natrhá za 
jednu hodinu? Jak dlouho bude muset trhat, aby splnil denní normu 10 přepravek?



ZS-2. Irena řeší test. Během prvního čtení vyřešila tři čtvrtiny všech otázek, při kontrole pak 
ještě další šestinu. Dohromady tak vyřešila 22 otázek. Z kolika otázek se skládá celý test?

1. Ručně proveďte uvedené výpočty do sešitu

2. Výpočty digitalizujte a zašlete mi na email, na každém listu uveďte jméno, třídu a datum

3. 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.

Zpracoval: Valchář Pavel, 26.5.2020

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. Na každém listu uveďte jméno, třídu a datum.

Zpracoval: Valchář Pavel, 26.5.2020

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 26.5.2020



get up! go to university meet friends have lunch

have breakfast have dinner go swimming

Listening skills practice: Interview with a swimmer 
Interview_with_a_s
wimmer.mp3

Preparation
Do this exercise before you listen. Write a number (1-5) to put these activities in the normal order in the 
day. Udělejte toto cvičení ještě před poslechem. Očíslujte denní aktivity 1-5, jak jdou za sebou.

…………. Get dressed and have breakfast.

…………. Have classes and lunch.

…………. Have dinner and watch TV.

…………. Wake up and have a shower.

…………. Go to bed.

1. Check your understanding: true or false
Do this exercise while you listen. Circle True or False for these sentences.
Během poslechu udělejte toto cvičení. Zakroužkujte/označte Pravdu či Lež dle těchto vět.

1. Dan gets up early. True False

2. He has a small breakfast. True False

3. He’s a student. True False

4. Dan has lunch at home. True False

5. He goes swimming after classes. True False

6. Dan watches TV and goes on the internet before bed. True False

2. Check your understanding: gap fill
Do this exercise while you listen. Fill the gaps with an activity from the box to complete Dan’s diary.
Během poslechu udělejte toto cvičení. Vyplňte mezery aktivitami z tabulky k doplnění Danova diáře.

1. 5 a.m. _____________________________________________

2. 6 a.m. _____________________________________________

3. 8 a.m. _____________________________________________



What time do you get up?
  I get up

What time do you start and finish school?

Do you do any activities after school? What do you do? 

  What time do you go to bed?

Doplňte – odpovídejte celou větou.

4. 11 a.m. _____________________________________________

5. 2 p.m. _____________________________________________

6. 5 p.m. _____________________________________________

7. 7 p.m. _____________________________________________

3. Fill in


	= uznávaná vážnost, úcta, rozhodující vliv, moc
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