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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník

TÝDEN 04. 05. – 07. 05. 2020

Milí rodiče a žáci,
opět posílám zadání domácích úkolů na příští týden. Úkoly z některých předmětů běží už od 
minulého týdne, pouze je pro připomenutí zopakováno zadání. Kromě souhrnného souboru 
posílám v příloze ještě pracovní list z angličtiny a prezentaci na informatiku.
Přeji Vám hezký prodloužený víkend.
S pozdravem Pavlína Barhoňová

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:

V učebnici téma PŘÍSUDEK str. 93-95. Projít si žluté odstavce. 

Zapsat si do gramatických pravidel:

Přísudek
= základní větný člen
Druhy:

1. slovesný   – vyjádřený určitým slovesným tvarem (př.: Pes spí v boudě.), patří k němu i
zvratné zájmeno se, si (př.: Učím se doma.)

2. slovesný složený   (ze dvou sloves)
a)      způsobové sloveso   = moci, smět, muset, mít povinnost, chtít + infinitiv (př.: 

Musím už jít domů.)
b)      fázové sloveso   = začít, začínat, přestat, přestávat, zůstat, zůstávat + infinitiv 

(př.: Právě začíná pršet.)
3. jmenný se sponou   – vyjádřený sponovým slovesem = být, bývat, stát se, stávat se 

+ podstatným jménem (Petr se stal mým kamarádem)
+ přídavným jménem (Monika byla zvědavá)
+zájmenem (Ten dům je náš)
+příslovcem (Tyhle boty jsou mi dobře)



4. jmenný beze spony   – sponové sloveso je vynechané, často v ustálených slovních 
spojeních (Pes - přítel člověka. Škola základ života.)

5. vyjádřený citoslovcem   – místo slovesa je citoslovce (Pes haf na zloděje.)

Naučit se nazpaměť sponová, způsobová a fázová slovesa. V učebnici si projít cvičení: 
93/1, 94/2, 94/1

Literatura: – platí zadání z minulého týdne

V Literární výchově (nová učebnice) přečíst str. 56 (výklad o reformaci) a Jan Hus: 
Přátelům v Čechách na str. 57
Vyhledejte si na internetu informace o Janu Husovi

Zapište si do literárního sešitu:

Jan Hus ( 1371-1415 upálen v Kostnici)
-reformátor církve, kázal v kapli Betlémské
-zjednodušil pravopis – zavedl háčky a čárky (spis O pravopise)
-měl zásluhy na počeštění pražské univerzity (Dekret kutnohorský)
Dílo:
latinsky – odborné církevní spisy
O církvi – o nápravě církve
Knížky o svatokupectví – proti odpustkům
česky – pro vzdělanější vrstvy českého obyvatelstva
Dcerka – o výchově dívek, i dívky se mají vzdělávat
Postila – výklad nedělních čtení z bible

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
dovolte mi se představit. Jmenuji se Veronika Chalupová, nastupuji na místo paní učitelky
Hrubé a přebírám pomyslné žezlo. Doufám, že naše spolupráce bude alespoň tak dobrá, jak
byla s paní učitelkou Hrubou, angličtina vás bude bavit a mnoho se naučíte.



 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. 

 

Vyplňte pracovní listy a pošlete mi je prosím do 10.
5. na e-mail: 
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

PŘÍRODOPIS

Otázky:
Jaký význam mají naše lesy v krajině?
Které chráněné přírodní výtvory znáte ze svého okolí?
Co je rekultivace?
 
Prosím odpovědi poslat na email: ladislava.stromajerova@zsmskamyknv.cz

NĚMECKÝ JAZYK

Einheit 4 – Schule, Schule

- naučit se slovíčka PS str. 42 od slovíčka der Ball – míč do slovíčka das Papier – papír

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

- učebnice str. 46/11, 12 – do sešitu, 47/13 ústně si přečíst a přeložit, 47/15

mailto:ladislava.stromajerova@zsmskamyknv.cz
mailto:veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz


LANDKARTE DEUTSCHLANDS

- učebnice str. 48 – celou stránku si přečíst a přeložit (použij slovíčka v PS str. 42)
- na konci stránky je cvičení richtig oder falsch – věty i s odpovědí, zda je věta správně 

nebo špatně mi pošli na e-mail
- PS str. 38/16

OBČANSKÁ VÝCHOVA

LIDSKÁ PRÁVA – LIDSKÁ PRÁVA V DOKUMENTECH

- učebnice str. 62 – 63 - přečíst 
- přepsat následující poznámky do sešitu

LIDSKÁ PRÁVA

- každý člověk má lidská práva a každý má odpovědnost respektovat lidská práva 
druhých

VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV

- přijata v roce 1948 OSN
- obsahuje soupis lidských i občanských práv a svobod
- právně nezávazný dokument, je však uznáván po celém světě

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 

- dokument na ochranu lidských práv a svobod přijatý v ČR
- je nadřazený ostatním zákonům

Listina základních práv a svobod má 4 hlavní oblasti – ty si pouze přečti, nepřepisuj do sešitu!

Základní oblasti práv a svobod:

 Lidská práva a základní svobody 

(právo na život, ochrana vlastnických práv, právo na informace, svoboda projevu..)

 Práva národnostních menšin 

(právo na vzdělání v jazyce menšin, právo na rozvoj vlastní kultury..)



 Hospodářská, sociální a kulturní práva

(právo svobodně si zvolit povolání, podnikat, právo na uspokojivé pracovní 
podmínky..)

 Právo na soudní a jinou právní ochranu 

(právo na právní pomoc u soudů, presumpce neviny..)

RODINNÁ VÝCHOVA

ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK – DROGY A JEJICH ÚČINKY

 učebnice str. 98 – přečíst

 podle učebnice si napiš poznámky do sešitu, jak dělíme drogy

 prohlédni si video (odkaz níže), jaké mají drogy účinky na lidský organismus

https://www.youtube.com/watch?
v=6oPtejnDJyg&list=RDCMUCAUeVwgSaQ30S2MyraAl3PQ&index=1

INFORMATIKA

EXCEL – funkce – součet, průměr, maximum, minimum

 projít si prezentaci (v příloze – název EXCEL - součet, průměr, max, min)

 kdo má doma excel, vyzkouší si sám tyto funkce, nemusíte mi nic posílat zpět

 kdo doma excel nemá, pouze si projde prezentaci

DĚJEPIS

Zadání domácí práce pro období od 4.5. – 5.6.2020

Do 30.4.2020 běží stará práce, ale uvádím nové zadání, abyste si mohli včas vybrat téma.



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, 21.4.2020

FYZIKA

Zadání domácích úkolů pro období 27.4. – 7.5.2020

…Úkol pokračuje do 7.5.2020…



Převody jednotek DÉLKY a OBSAHU:

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

Pracovní list F6-02 Písemka,   Převod jednotek délky a 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.

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, 28.4.2020

MATEMATIKA

Zadání domácích úkolů pro období 27.4. – 7.5.2020

…Úkol pokračuje do 7.5.2020…



Úkol: Zlomky, sčítání a odečítání smíšených čísel

Vytiskněte si pracovní listy 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 7-03 Zadání Písemka 7. tř., Zlomky, odčítání smíšená čísla

7. třída PL 7-04 Zadání Písemka 7. tř., Zlomky, sčítání, smíšená čísla

Zpracoval: Valchář Pavel, 28.4.2020

ZEMĚPIS

DODATEK

Zadání domácích úkolů pro období od 12.3.2020 – do odvolání výluky

BUDÍČEK…!!! Nic zatím neposlali Adam a Lucie…!!! Všichni ostatní to mají již schválené.

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 28.4.2020



2x KLIKNĚTE PRO SPUŠTĚNÍ POSLECHU: 
A1_inviting_someone
_to_the_cinema.mp3

Listening skills practice: Inviting someone to the cinema – exercises

Listen to the conversation and do the exercises to practise and improve your listening skills.

A) Preparation
Do this exercise before you listen. Draw a line to match the pictures with the words below.

Cvičení udělejte ještě před poslechem. Spojte obrázky se slovy, která jsou uvedena níže.

historical drama carto
on

romantic
comedy

science fiction horro
r

action

 
1. Check your understanding: multiple choice
Do this exercise while you listen. Circle the best answer to complete these sentences.
Na základě poslechu zakroužkujte slova, která patří do vět.

1. Ismael is OK, but a bit ill / OK, but has a lot of homework / OK, but a bit bored.

2. ‘Light and dark’ is a horror film / a science fiction film / a romantic comedy.

3. The comedy film is about a family / shop / school,

4. Jack hates horror films / romantic films / science fiction films,

5. They decide to see a romcom / horror film / science fiction film.

6. They decide to meet at 7 o’clock / half past seven / 8 o’clock.

1



2. Check your understanding: gap fill
Do this exercise while you listen. Complete the gaps with a word or phrase.
Na základě poslechu doplňte věty slovy nebo frázemi, které tam patří.

1
.

Jack:

Isma

el:

Hi, Ismael. How are you?

Hi, Jack. I’m OK but I’ve got loads of                                  .

2
.

Jack: We don’t know. We can’t decide. There’s that new                                   film, ‘Light 
and dark’.

3
.

Jack: OK, well there’s a                                   about a school.

4
.

Ismael: Oh, no more school, please! What about a                                  ?

5
.

Jack: What? Really? No, I hate romantic films. I like                                  .

6
.

Isma

el: 

Jack:

Well, there’s a new science fiction film, ‘Alien 

attacks’. OK, I like                    . Let’s see that.

7
.

Ismael: At 8 o’clock. Let’s meet at 7.30                                   the cinema.

8
.

Jack:

Isma

el:

OK.                                   you                                  . Bye.

3. Fill the gap
Doplňte.

What kind of films do you like?

I like ________________________________________________________.

I don’t really like _______________________________________________.

2



Funkce Suma (Součet)

• Provede součet všech údajů ve sloupci 
nebo řádku.

• Vybereme prázdnou buňku pod sloupcem 
a zmáčkneme tlačítko ∑.



Automaticky se vám vybere nejvhodnější oblast 
pro Sumu, v našem případě sloupec nad buňkou.
Zároveň ji vidíte i napsanou - (C1:C10) znamená 
oblast od buňky C1 do C10



Potvrďte Enter a Suma se vypočítá



Výběr oblasti pro Sumu
• Pokud chceme sečíst jinou oblast, než nám byla 

automaticky nabídnuta, označíme tuto oblast myší.
• Postup: postavíme se do prázdné buňky, kde chceme 

umístit součet = Sumu, klikneme na tlačítko Suma a 
myší pak vybereme oblast, na našem příkladu je 
vybraná oblast od D1 do D5, a potvrdíme Enter.



PRŮMĚR, MAXIMUM, MINIMUM

• funkce provedeme úplně stejně jako 
SUMU (součet)

• pouze z nabídky ∑ vybere průměr, 
maximum nebo minimum
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