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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník

TÝDEN 15. 06. – 19. 06. 2020

Milí rodiče,
posílám úkoly pro domácí vyučování na další týden. V příloze je souhrnné zadání a pracovní 
list z angličtiny.
Přeji hezké dny. S pozdravem Pavlína Barhoňová

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice

V učebnici téma: DOPLNĚK – str. 126 – 127 (vedlejší větu doplňkovou probírat nebudeme) -
projděte si příkladové cvičení 126/2 a žlutý odstavec na str. 127

Zapsat do gramatických pravidel:   (všichni)  

Doplněk
= rozvíjející větný člen
-rozvíjí zároveň sloveso a podstatné jméno nebo zájmeno
- vyjadřuje vlastnost, kterou sloveso za děje už má či ji získává nebo doprovodný děj slovesa
-často bývá vyjádřen přídavným jménem ve jmenném tvaru (př.: rád, bos, šťasten, unaven), 
podstatným jménem, infinitivem
Př.: Děvčata běhala bosa. – bosa = doplněk

Kdo se nebude účastnit aktivit ve škole, ten si vyzkouší cvičení:
126/3, 127/4, 127/5
Písemně vypracuje cvičení 127/7

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 procházet ani psát cvičení, budeme je probírat společně. 
Pouze si udělá zápisky do gramatických pravidel!

Literatura

V Literární výchově si přečtěte:

 Baroko – str. 133

 Jan Amos Komenský: Škola hrou – str. 145
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ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
vím, že se blíží prázdniny, ale pojďme ještě společně zapracovat na angličtině. Ti žáci, kteří
chodí do školy, se na úkol podívají a mohou si předpřipravit doma s tím, že si ho přinesou do
hodiny nebo ho budou dělat přímo v hodině. Ti žáci, kteří se učí z domova, úkoly vypracují a
zašlou mně na e-mail – zavedený systém zůstává.

 V přiloženém dokumentu vám zasílám *READING* - pochopení textu v anglickém
jazyce  a  cvičení,  která  navazují  na  text.  Instrukce,  jak  vyplnit  cvičení,  najdete
v pracovním listě.      

Vyplňte  pracovní  listy  a  pošlete  mi  je  prosím  do  21.  6.  na  e-mail:
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

ZEMĚPIS 

Zadání domácích úkolů pro období od 11.5. – 12.6.2020

Úkol pokračuje do 19.6.2020.

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
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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 10.6.2020

MATEMATIKA

Zadání domácích úkolů pro období 15.6 – 19.6.2020

Jednoduché příklady na procenta. Rozhodněte, jaký je správný výsledek a ten označte:

1) 1 % z 150 15 1,5

2) 1 % z 360 3,6 36

3) 1 % z 142,5 1,425 14,25

4) 1 % z 100 10 1

5) 1 % z 1000 10 100

6) 1 % z 200 20 2

7) 1 % z 450 45 4,5

8) 1 % z 0,2 0,2 0,002

9) 2 % ze 100 3 2

10) 2 % ze 200 4 8

11) 5 % z 80 2 4

12) 10 % z 80 8 0,8

13) 10 % ze 100 1 10

14) 90 % z 1000 900 100



15) 10 % ze 150 10 15

16) 90 % ze 120 108 54

17) 10 % z 1000 100 50

18) 25 % z 240 60 61

19) 25 % z 100 50 25

20) 50 % z 250 120 125

21) 46 % z 50 23 24

22) 80 % z 200 160 180

23) 90 % z 40 36 42

24) 100 % ze 100 100 90

25) 30 % z 1000 300 100

26) 37 % z 1000 740 370

27) 100 % z 13 13 14

28) 98 % z 200 196 197

29) 30 % z 300 90 900

30) 10 % z 380 38 380

31) 25 % z 80 12 20

32) 80 % z 120 48 96

33) 10 % z 4500 450 675

34) 80 % z 800 640 641

35) 40 % z 400 160 220

36) 20 % z 100 15 20

37) 30 % z 200 59 60

38) 80 % z 5000 4000 40000

39) 90 % z 40 36 37

40) 6 % z 50 2 3

41) 75 % z 20 13 15

42) 15 % z 200 10 30

43) 40 % z 50 17 20

44) 20 % z 600 120 90

45) 30 % z 400 120 80

46) 50 % z 2500 1250 1251



47) 50 % z 1000 50 500

48) 75 % z 1000 75 750

49) 25 % z 280 70 80

50) 100 % 280 2800 280

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

Zpracoval: Valchář Pavel, 10.6.2020

FYZIKA 

Zadání domácích úkolů pro období 25.5. – 5.6.2020

Termín je prodloužen do 19.6.2020. 

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, 10.6.2020

DĚJEPIS 

Zadání domácí práce pro období od 4.5. – 5.6.2020

Úkol je prodloužen do 19.6.2020. Zadání úkolu a podmínky viz minulá zadání pro dějepis 6. a
7. třída.

Bohužel ještě ne všichni tento úkol splnili.

Zpracoval: Valchář Pavel, 10.6.2020

RODINNÁ VÝCHOVA

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA

 učebnice str. 114-121 – přečíst

NĚMECKÝ JAZYK

Einheit 5 – Mein Hobby

- PS str. 51 – naučit se slovíčka od essen – jíst po programmieren – programovat 

E-MAIL POST – E-MAILOVÁ POŠTA

- učebnice str. 57/18 - přečíst si, přeložit
- učebnice str. 58/19 - Kdo co dělá? Napiš věty do sešitu.
- PS str. 46/11
- PS str. 47/15 – Napiš o sobě a svých koníčcích.



OBČANSKÁ VÝCHOVA

Zadání domácí práce pro období od 8.6. – 19.6.2020

LIDSKÁ PRÁVA – MORÁLKA A MRAVNOST

- učebnice str. 68 – 69 - přečíst

- 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



Reading skills practice

Preparation
Match the vocabulary with the correct definition and write a–f next to the numbers 1–6.
Před přečtením “Chatu” udělejte toto cvičení. Spojte slovíčka se správnou definicí, napište 
písmena a-f k číslům 1-6.

1…….
.

to study a. a test to check how much you know about a subject

2…….
.

an exam b. the son or daughter of your parent’s brother or 
sister

3…….
.

to choose c. a plan showing when activities happen

4…….
.

a cousin d. to decide on the best thing

5…….
.

a timetable e. not difficult

6…….
.

easy f. to learn about a subject



1. Check your understanding: true or false
Circle True or False for these sentences.
Na základě Chatu zakroužkujte Pravdu nebo Lež u těchto vět.

1. Joe needs Sam’s help. True False

2. Joe is Sam’s brother. True False

3. At first it’s a good idea to study an hour a day. True False

4. Joe won’t have time to play football. True False

5. Joe thinks the plan is difficult. True False

6. Sam tells Joe to start the study plan now. True False



2. Check your understanding: matching
Match the sentence halves and write a–f next to the numbers 1–6.
Spojte půlky vět a napište písmena a-f k číslům 1-6.

1…….
.

Joe asks a. much time.

2…….
.

Joe hasn’t got b. Sam for help.

3…….
.

Sam tells Joe c. the plan sounds 
easy.

4…….
.

Joe can choose d. for an hour and a 
half.

5…….
.

Joe needs to study e. to make a timetable.

6…….
.

Joe thinks f. two free days.

Doplňte:

Do you study a lot before exams?


