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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník

TÝDEN 08. 06. – 12. 06. 2020

Milí rodiče,
opět posílám úkoly na další týden. Pokud se Vaše děti budou účastnit aktivit ve škole, budou 
především procvičovat již probrané učivo, ale hlavní zůstává stále výuka na dálku. V příloze 
je tentokrát souhrnné zadání úkolů a pracovní list z angličtiny.
Přeji Vám příjemné dny.
S pozdravem, Pavlína Barhoňová

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice

V učebnici téma: PŘÍVLASTEK POSTUPNĚ ROZVÍJEJÍCÍ A NĚKOLIKANÁSOBNÝ A 
TĚSNÝ A VOLNÝ – str. 120 – 125 (vedlejší větu přívlastkovou probírat nebudeme) -
projděte si žluté odstavce a příklady.

Kdo se nebude účastnit aktivit ve škole vypracuje písemně cviční:
121/2 – 7 vět
122/3
124/2 – 7 vět
Cvičení mi pošlete do konce týdne na e-mail: pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz
Napište je buď ve Wordu a pošlete jako přílohu, nebo v ruce a pak naskenujte nebo vyfoťte.

Kdo bude chodit do školy, nemusí posílat nic, budeme probírat tato cvičení společně.

Literatura

V Literární výchově si přečtěte:

 výklad o české literatuře v době humanismu – str. 119 nahoře

 Biblí svatá – str. 119
 Historie o bratru Palečkovi – str. 123
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ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,

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  14.  6.  na  e-mail:
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

PŘÍRODOPIS

Dokončete herbáře. Kdo přijde do školy, přineste herbář s sebou.

NĚMECKÝ JAZYK

Einheit 5 – Mein Hobby

- PS str. 51 – naučit se slovíčka od die Zeit – čas  po spielt auch mit – hraje také s námi 

DIALOGE - ROZHOVORY

- učebnice str. 54/14 – přečíst si, přeložit, v druhé části doplňte podle sebe
- PS str. 45/8,9

E-MAIL POST – E-MAILOVÁ POŠTA

- učebnice str. 55/15 - přečíst si, přeložit
- učebnice str. 55,56/16 - přečíst si, přeložit a) odpověz do sešitu

b) vytvoř otázky do sešitu
c) do sešitu převyprávěj, co víš o Katce

- PS str. 45/10

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Zadání domácí práce pro období od 8.6. – 19.6.2020

LIDSKÁ PRÁVA – MORÁLKA A MRAVNOST

- učebnice str. 68 – 69 - přečíst
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- do sešitu přepiš následující poznámky

MRAVNOST 

- rys člověka, je to chování, které odpovídá přijatým pravidlům, cílem je dobro

MORÁLKA

- zvyky a pravidla v chování lidí v dané společnosti, schopnost rozlišovat dobro a zlo a 
řídit se podle toho, je to způsob chování člověka

- dodržování morálky podléhá našemu svědomí 

Co sám nechceš, nečiň druhému.

Rozhodni, co patří pod morálku, a co je dané zákonem:

• Potkám staršího člověka a pozdravím.
• Nesmím krást.
• Pomáhám lidem, kteří to potřebují.
• Motorové vozidlo smějí řídit jen lidé, kteří mají řidičský průkaz.
• Za ublížení na zdraví jinému člověku budu potrestán.
• Nevyplazuji na kamarády jazyk.
• Chovám se zdvořile.

- úkol – učebnice str. 68 – Zamysli se, co je z daných situací správné, morální? Vše, co 
je podle tebe morální, napiš do sešitu. (situace jsou v barevných čtverečcích)

- úkol – učebnice str. 69 nahoře – zvolte pořadí lidí, v jaké dané lidi zachráníš a proč

RODINNÁ VÝCHOVA

ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK – DROGY, ANEB ZTRÁTY A NÁLEZY

 učebnice str. 103 – přečíst

 zkus v učebnici vyluštit křížovku, odpovědi piš do sešitu



MATEMATIKA

Zadání domácích úkolů pro období 1.6 – 5.6.2020

Termín prodloužen do 12.6.2020.

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, 2.6.2020



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 2.6.2020



FYZIKA

Zadání domácích úkolů pro období 25.5. – 5.6.2020

Termín je prodloužen do 12.6.2020. Zatím to skoro nikdo neposlal. 15 jednoduchých příkladů
na 2 týdny, to je hodně…???

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, 2.6.2020



DĚJEPIS

Zadání domácí práce pro období od 4.5. – 5.6.2020

Úkol je prodloužen do 12.6.2020. Zadání úkolu a podmínky viz minulá zadání pro dějepis 6. a
7. třída.

!!!...Budíček…!!! 

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

2/ Druhé téma zatím neposlali…Anna P., Bára, Anna K., Michal, Luisa, Lucie, Karolína, 
Václav

Zpracoval: Valchář Pavel, 2.6.2020



SINGULAR AND PLURAL NOUNS
   A) Choose the correct answers. Zvolte správné odpovědi, vyberte ze dvou možností.

1. There are a lot of  at the university. (student/students)

2.  My  has a small, white cat. (sister/sisters)

3. I can see three  on the road. (car/cars)

4. London is my favourite . (cities/city)

5. The  are playing outside. (children/child)

6. A lot of  close at 5.30 in the evening. (shop/shops)

7. I have one green  here. (apples/apple)

8. You need two  (egg/eggs)

9. I like all  but especially football. (sports/sport)

10.Three  are waiting for the bus to work. (person/people)

B) Complete the text with the correct plural form of the words in brackets.
Doplňte text slovíčky ze závorky a dejte je do správného tvaru množného čísla.

There are a lot of big  (city) in my country.

They all have  (shop),  (school)

and  (business). Many  (person)

have  (car). So there are always

long  (queue) of traffic. You can sit in your car

for two or three  (hour). The traffic  

(policeman) wear  (scarf) over their faces because of the dirty air. I think we need to 

have more  (bus) and  (train).

C) In each of the boxes, only one of the choices is correct. Click on the correct 
choice. V každé z tabulek je pouze 1 správná volba a tu označte.

Hi Andreas,
Thanks for your message about cloths/clothes/cloth for the
camping trip. I suggest: a good pair of jeans/jean,
some short/shorts, a few shirts, a warm sweater and a
jacket. Oh, and bring a pair of boot/pair of boots/a pair of
boots and some sunglasses/sunglass. If you have a good
knife and a little pair of scissor/pair of scissors/pair scissors,
that's a good idea, too. I've got the tent, so don't worry about

Select an option

Select an option

Select an option

Select an option

Select an option

Select an option

Select an option

Select an option

Select an option

Select an option



SINGULAR AND PLURAL NOUNS
that.
Elena


