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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník

TÝDEN 22. 06. – 26. 06. 2020

Milí rodiče,
opět Vám posílám úkoly, tentokrát už na poslední týden. Děkuji za trpělivost a spolupráci a 
přeji Vám i Vašim dětem příjemné prázdniny.
S pozdravem, Pavlína Barhoňová

ČESKÝ JAZYK

Prosím o vypracování a zaslání chybějících úkolů z minulých týdnů.  Jindřich, Martin, 
Tobiáš a Sofie mají všechny úkoly splněné. Tímto je velmi chválím za příkladnou 
spolupráci při učení na dálku a jsou tento týden bez práce. Na druhou stranu mi chybí 
spousta úkolů především od dětí, které se neúčastní výuky ve škole. Pokud někdo nebude 
vědět, které úkoly mu zbývají vypracovat, ať mi napíše email.

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,

ti z Vás, kteří chodíte do
školy, se na úkol podíváte
a můžete si  předpřipravit
doma  s tím,  že  si  ho
přinesete do hodiny nebo
ho  budeme  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
*VOCABULARY* - anglická slovíčka na zopakování + nová. Pracujte se slovníky.
Instrukce, jak vyplnit cvičení, najdete v pracovním listě.      

SCHOOL   HOLIDAYS
  COMING  SOON



Vyplňte  pracovní  listy  a  pošlete  mi  je  prosím  do  28.  6.  na  e-mail:
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

NĚMECKÝ JAZYK

Einheit 5 – Mein Hobby

OPAKOVÁNÍ

- PS str. 48 – projít si shrnutí 5. lekce
- PS str. 49-50 Wiederholungstest (opakovací test)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

LIDSKÁ PRÁVA - VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV

- učebnice str. 70 – přečti si zjednodušenou verzi toho, co najdeme ve Všeobecné 
deklaraci lidských práv

MATEMATIKA

Zadání domácích úkolů pro období 22.6. – 26.6.2020

1) 1 % z 50 = 

2) 1 % z 325 = 

3) 1 % z 100 = 

4) 1 % z 1000 = 

5) 1 % z 0,47 = 

6) 1 % z 0,08 = 

7) 1 % z 6 = 

8) 1 % z 25 740 = 

9) 100 % z 932 = 

10) 3 % z 5 = 

11) 5% z 8 = 
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12) 7 % z 0,03 = 

13) 7 % z 2,5 = 

14) 18 % z 2 = 

15) 45 % z 2 = 

16) 90 % z 7 = 

17) 75 % z 60 = 

18) 20 % z 12 = 

19) 21 % z 0,2 = 

20) 17 % z 0,3 = 

21) 65 % z 0,1 = 

22) 55 % z 3 = 

23) 70 % z 0,04 = 

24) 80 % z 0,4 = 

25) 80 % z 0,04 = 

26) 80 % z 4 = 

27) 80 % z 40 = 

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

Zpracoval: Valchář Pavel, 16.6.2020

FYZIKA

Zadání domácích úkolů pro období 25.5. – 5.6.2020

Termín je prodloužen do 30.6.2020. 

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?

DĚJEPIS 

Zadání domácí práce pro období od 4.5. – 5.6.2020

Úkol je prodloužen do 30.6.2020. Zadání úkolu a podmínky viz minulá zadání pro dějepis 6. a
7. třída.

Bohužel ještě ne všichni tento úkol splnili.

Zpracoval: Valchář Pavel, 16.6.2020



Vocabulary: Holidays
1. Check your vocabulary: picture matching

Write the correct words in the boxes below the pictures.
Vyberte správná slovíčka z tabulky a napište je pod obrázky.

picnic tent campsite ho
tel

ticket airport

bagga
ge

suitca
se

caravan ma
p

passp
ort

tourist

2. Check your vocabulary: matching

Match the vocabulary with the correct definition and write a–l next to the numbers 1–12.
Spojte slovíčka se správnou definicí a napište písmena a-l k číslům 1-12.

1…….
.

A person who is on holiday. a. ticket

2…….
.

You put your clothes and things in this when you go on holiday. b. tent

3…….
.

The place where you go to take a plane. c. campsit
e

4…….
.

A place to go with your tent or caravan. d. hotel

5…….
.

Look at this to help you find places. With this you won't get lost! e. tourist

6…….
.

An official document with your photo. You need it to go 
to a different country. f. picnic

7…….
.

When you eat outside, normally sitting on a blanket on the floor. g. baggage

8…….
.

You need this paper to get on a train or enter a museum, 
for example. h. caravan



9…….
.

A place to stay with lots of rooms. i. suitcase

10…
…

If you go camping, you need a caravan or a             to sleep in. j. map

11…
…

A house with wheels! k. passport

12…
…

Suitcases or bags that you carry when you're travelling. l. airport

Vocabulary: The beach
1. Check your vocabulary: picture matching

Write the correct words in the boxes below the pictures.
Vyberte správná slovíčka z tabulky a napište je pod obrázky.

bag crab boat sand sur
f

surfboa
rd

sunglass
es

sun
cream

sun
hat

shell wa
ve

towel

2. Check your vocabulary: gap fill

Write a word or words to complete the sentences.
Napište slovo nebo slova do vět, aby byly kompletní.

1. You wear                                      to protect your eyes from the sun.

2. You travel across the water on a                                       .

3. A                                     is an animal that lives near the sea and has a lot of legs.

4. You wear a                                      on your head to protect you from the sun.

5. You use                                      to protect your skin from the sun.



6. The yellow-coloured substance you find on the beach is called                                         .

7. You use a                                      to get dry after swimming in the sea.

8. You can surf and ride the waves on a                                       .

9. The rise in water that moves across the surface of the sea is called a 
                                                                                                                                                    
.

10.
A hard object that comes from an animal such as a crab, oyster or turtle is called a
                                   .
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