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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 1. ročník 

TÝDEN 19. 10. – 23. 10. 2020

ČTENÍ - ŽA – str. 30;

                         str. 31;

                       str. 32 – nové písmeno: O, o (nemusí dělat ten, kdo bude připojený ve středu     

                                                                         21. 10. – uděláme online) 

                      str. 33; (písmeno O, o začínáme psát vždy nahoře a jedeme doleva!)

                      str. 34 – slabiky s písmenem O,o (budeme dělat společně online v pátek 23. 10.)

PSANÍ

Psaní číslic str. 4 – číslice 4 (piš podle šipek, shora dolů) 

                   str. 5 – číslice 5 (jen číslo 5 - prvních pět řádků, napiš jedním tahem čáru dolů 

                            a bříško, nakonec vodorovná čárka) (online – úterý 20. 10.  – ve 12.05)

MPP – str. 28 – horní klička (budeme dělat ve čtvrtek 22. 10. v 8:20) 

MATEMATIKA

Str. 27; Sčítání 2+1=3 (nemusí dělat ten, kdo bude připojený v pondělí 19. 10. – uděláme 
společně online)

Str. 28; číslice 4

Str. 29; sčítání 3+1=4

Str. 30; sčítání 2+2=4 (společně online ve čtvrtek 22. 10. v 12:05)

PRVOUKA

Str. 14 – Živočichové na podzim (uděláme společně online v úterý 20. 10. v 8:20)

Str. 18   – Stromy na podzim_____________________________________________________  

Online rozvrh:  Pondělí     8:20 MAT – str. 27

Úterý        8:20

               12:05

 PRV - str. 14   

Psaní čís. – str. 5

Středa       8:20 ŽA – str. 32

Čtvrtek     8:20

               12:05

MPP – str. 28              

MAT str. 30 

Pátek        8:20 ŽA – str. 34



PRVOUKA – můžete dětem přečíst, online skupina budeme číst v úterý

O poslední vlaštovce
Eduard Petiška

Všichni ptáci neodlétají před zimou do teplých krajin. Ale vlaštovky by u nás v zimě 
umřely hlady. Chytají komáry a mouchy a komáři a mouchy v zimě nelétají.
    A tak se na podzim vlaštovky slétají na elektrické dráty za vesnicí a chystají se, že 
spolu odletí. Jednou zase seděly na drátech a užuž chtěly odletět. Vtom se ozvala 
vlaštovka, která seděla až na konci řady:
    „Počkejte, sestřičky, chvíli. Ještě nám chybí vlaštovka z chalupy na stráni.“
    Nejstarší vlaštovka řekla: „Proč bychom chvíli nepočkaly? Počkáme na poslední 
vlaštovku a odletíme s ní.“
    Vlaštovky čekaly, poposedaly na drátě, občas jedna vylétla z řady a rozhlížela se a
zase se vrátila.
    „Už letí poslední vlaštovka?“ ptaly se jí ostatní.
    „Neletí, ještě neletí,“ povídala vlaštovka, která si sedlala vedle nich.
    Poslední vlaštovka nepřiletěla. Už zvonili ve vsi poledne.
    „Kde jen může být?“ vrtěly vlaštovky hlavami a přihlazovaly si zobáčkem peří. 
„Neměly bychom raději odletět bez ní?“
    „Počkejte chvilku, jenom chviličku,“ prosila vlaštovka na konci řady.
    „Chvíli můžeme počkat,“ řekla nejstarší vlaštovka.
    Čekaly chvíli a ještě chvíli a ještě. Ale poslední vlaštovka stále neletěla.
    Už chodily děti ze školy, už přijížděli domů první dělníci na kolech a motocyklech.
    „Doleť se podívat do chalupy na stráň,“ řekla nejstarší vlaštovka vlaštovce na konci
řady, „snad se poslední vlaštovce něco přihodilo.“
    Vlaštovka letěla na stráň. Tam měla poslední vlaštovka hnízdo ne chlévě vedle 
chalupy. Hnízdo bylo přilepené až u samého stropu. Ale poslední vlaštovka v hnízdě 
nebyla.
    Smutně letěla vlaštovka zpátky a řekla ostatním:
    „Byla jsem, sestřičky, v chalupě na stráni, ale poslední vlaštovku jsem nenašla.“
    „Teď už čekat nemůžeme,“ volaly všechny, „do večera musíme být u velikého 
rybníka. To bychom tam nedoletěly. Odletíme bez poslední vlaštovky.“ Zvedly  křídla,
zakroužily nad silnicí a nad polem a zamířily k řece.
    Poslední vlaštovka o tom nevěděla. Létala nad zahradami. Slunce pěkně svítilo, a 
proto ještě tu a tam sezobla mušku. Když se dost nalítala, posadila se na jabloňovou 
větev, dívala se nahoru na modré nebe a zase dolů na zelenou trávu. V trávě uviděla
ježka. Ježek někam pospíchal.
    „Kampak, ježku, tak pospícháš?“  zavolala vlaštovka.
    „Pospíchám, vlaštovko,“ povídal ježek, „jak bych nepospíchal, brzy bude zima a já 
ještě nenašel hezký koutek, kde bych se zahrabal do listí a přespal zimu.“
    „Co to povídáš o zimě?“ divila se vlaštovka, „vždyť svítí slunce a právě jsem chytila
mouchu.“
    „Možná,“ řekl ježek, „že dneska hřeje slunce naposled. Pak už bude jen svítit a 
nezahřeje. Napadne sníh a kde já pak najdu teplý koutek na přezimování?“
    Vlaštovka slyšela o zimě nerada a ježkovi nevěřila. Odletěla ze zahrady, létá nad 
polem a uvidí křečka. Křeček nepospíchá, odpočívá na sluníčku. Vlaštovka se 
zaraduje:
    „To jsem, křečku, ráda, že tě vidím. Málem bych byla uvěřila ježkovi. Pospíchal a 
pospíchal, že prý bude brzy zima. Ty nepospícháš, viď. Slunce bude jistě dlouho 
svítit a hřát.“



    „Proč bych pospíchal,“ říká křeček. „Už jsem se dost nasháněl. Nanosil jsem si do 
své díry zrní třeba na dvě zimy. Teď odpočívám. Pro mě za mě může sníh 
napadnout už dnes v noci.“

 Vlaštovka se polekala. Letí a ohlíží se na slunce.
    „Vlaštovko, vlaštovko,“ uslyší volání. Na samém vršku vysokého smrku sedí 
veverka. „Kampak letíš?“ ptá se zvědavá veverka.
    „Hněvám se,“ povídá vlaštovka, „všichni mě straší, že bude brzy zima. Co říkáš ty, 
veverko?“
    „Už jsem si nanosila do hnízda hromádku lískových oříšků,“ kývá veverka hlavou 
„ale zdá se mi, že jich pořád ještě nemám dost. Loni jsem měla hlad. Zima byla 
dlouhá a zásoby mi nestačily.“
    „Každý hovoří jen o zimě,“ říká vlaštovka, „poletím se podívat ke špačkovi a 
poradím se s ním.“
    Špaček bydlil v budce na vysoké hrušni. Sedával na hrušni a hvízdal si písničku. 
Dneska špaček na hrušni neseděl. Na větvi seděla černobílá kočka a mhouřila oči.
    „I ty darebná kočko, že jsi špačka snědla!“ rozkřikla se vlaštovka.
    „Ráda bych ho byla snědla, mňau,“ protahovala se kočka, „ale už je pryč. Uletěl s 
ostatními špačky do teplých krajin. Bude brzy zima.“
    Teď se už vlaštovka nepotřebovala nikoho přeptávat. Letěla rychle za vesnici, ale 
vlaštovky tam nebyly.
Tak to jsem opravdu poslední,“ řekla si vlaštovka, „musím letět za nimi, snad je ještě 
dohoním.“
    Ostatní vlaštovky byly už u velkého rybníka a povídaly si o poslední vlaštovce.
    „Přijde zima a poslední vlaštovka umře hlady,“ povídá jedna.
    „Zmrzne,“ povídá druhá.
    „Ubohá vlaštovka,“ povídá třetí.
    „Tady jsem,“ zavolá nad nimi poslední vlaštovka.
    „Tady je, tady je,“ křičí všechny vlaštovky, vítají poslední vlaštovku a létají kolem 
ní.
    Starý žabák, který seděl na plochém kameni, se šustotu vlaštovčích křídel tak 
polekal, že spadl po hlavě do rybníka. Myslil si, chudák, že se k rybníku vrátili čápi.
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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 2. ročník  

TÝDEN 19.10. – 23.10.2020 

 

 

Český jazyk 

 
Abeceda 

str. 32 - cv. 1 přečíst, vypsat velká písmena podle zadání 

str. 33 – cv. 3 ústně 

                   4 ústně – c,d  písemně  

 

str.34 –  cv.5 ústně – c,d písemně,  

              cv.6 ústně 

 

str.34 – cv.7 ústně – c,d písemně 

              cv.8 ústně - c,d  písemně  

 

str.35 – cv. 9 ústně – c písemně 

 

str.35 – cv. 12 ústně 

 

PS – str.7/cv.1 

 

ČTENI 

Čítanka – str. 17 – 23 

 

Písanka str. 16, 17 

 

Matematika 

 
str.27 – 31 

 

Prvouka 

 
Živočichové ve volné přírodě – str. 12, PS str.8/1, 2, 3 
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DOMÁCÍ  PŘÍPRAVA – 3. ročník

TÝDEN 19.10. – 23.10.2020

Český jazyk – stále opakujeme souhlásky uvnitř slov – co slyším, co píšu a proč –tvary slov, 
slova příbuzná, tvrdé a měkké souhlásky, ú/ů/u

- pracovní sešit – str. 17 cv. 1 – uprav popletené věty a první 4 věty napiš na 
řádky pod cvičením

- str. 18 cv. 2,1,2   - dolní cvičení 2 doplň a první 2 řádky napiš do škol. sešitu
                  
písanka – str. 18 -  celou stránku 

Matematika – začali jsme násobilku 7 – umět vyjmenovat násobky 7, stále procvičovat 
násobení a dělení, sčítání a odčítání do 100, u slovní úlohy umět napsat stručný zápis, příklad 
a odpověď                

velký pracovní sešit – str. 32, str. 33 – jen zelený sloupeček po straně, str. 34 
a 35 – vždy celou stránku
malý pracovní list – sloupeček 75,76 

 

Prvouka – stále je potřeba procvičovat orientaci v čase – dny v týdnu, měsíce v roce, 
kalendářní rok, školní rok, roční období  a hlavně hodiny                    

       

Angličtina

-Pracovní list – vybarvit, spočítat a napsat slovem počet předmětů

 



Colour, count and write
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Colour, count and write

__________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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DOMÁCÍ  PŘÍPRAVA – 4. ročník

TÝDEN 19.10. – 23.10.2020

ČESKÝ JAZYK

 - vyjmenovaná slova po l

- ústně učebnice 53,54 – 55

-PS 3/13, strana 14

MATEMATIKA

- ústně učebnice 31,32,33

- PS12,13

ČTENÍ

- Vodnické pohádky – strana 71 – 78

ANGLICKÝ JAZYK

- vybarvi obrázek podle návodu ( příloha)

PŘÍRODOVĚDA

-přečíst učebnice strana 18,19

VLASTIVĚDA

- přečíst učebnice strana 19,20

- zapsat výpisky do sešitu (v příloze) slepou mapu vystřihnout, nalepit do sešitu a hnědě 
namalovat a napsat jména pohoří, o kterých se píše v učebnici na straně 20, pomůže vám 
mapa v učebnici na straně 19 nebo mapa v učebnici vzadu



Colourful Animals
 
Write the names and colour.

………………………………………….………………………………………….

………………………………………………….……………………….

………………………………………….…………………………………

1

1

2

3

4

4

4

5

6

4

6

7

8

7

8

9

10

1 = orange
2 = yellow
3 = white
4 = black
5 = brown
6 = red
7 = green
8 = blue
9 = pink
10 = purple

7

8

………………………………………………….……………………….
Word bank

butterfly – chameleon – ladybug - toucan

6 6

6
6

2 2

88

7

2 2

2
2

4

7



Povrch České republiky

- různá nadmořská výška

- krajina rozmanitá

-nížiny – do 200m- zeleně

-vysočiny – nad 200m – žlutě, hnědě

- pohoří – nejvyšší hory – hnědě

Pohoří:
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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 5. ročník 

TÝDEN 19.10. – 23.10.2020 

 

Matematika 5. roč. 

 

1. Na poslední společné hodině jsme probírali převody jednotek objemu. V učebnici – 

strana 19 máte v zeleném obdélníku vztahy mezi jednotkami objemu, v sešitě máte 

napsanou takovou pomůcku. Tak se na to ještě jednou dobře podívejte a zkuste 

převést: 

 

4 hl =                    l    10 l =                dl    

700 l =                 hl    10 l =                 cl 

130 hl =                 l    10 l =                 ml     

300 l =                 hl    50 l =                 dl 

7 hl 2 l =                 l    50 l =                 cl            

15 000 l =             hl    50 l =                  ml 

605 hl 12 l =            l    2 000 ml =            l     

 450 l =                 hl          l   200 cl =                 l 

2 l =                      ml    20 dl =                   l     

7 l =                     dl    65 l =       dl 

7 l =                      cl    65 l =                    cl 

7 l =                     ml      65 l =                   ml 

 

 

2. Zkuste vypočítat tři slovní příklady str.19/ 5, 6, 7. Nezapomeňte udělat zápis, výpočet 

i odpověď. 

 

 

3. Na straně 21 v učebnici máme opakování – ZLOMKY. Zkuste udělat příklad 1, 2 

zpaměti, 3, 4, 5 napsat. Nevadí, když vám to nepůjde, když se v pondělí spojíme, 

zkusíme to společně. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přírodověda 

 
- str.16 přečíst litosféra, horniny vyvřelé, zjistit informace o Panské skále, str. 16. 

 
 
 
  



Vlastivěda 
 

- na mapě si ukaž hraniční hory ČR, nížiny, řeky Labe, Vltava 

  



Český jazyk 

 
 – stále opakujeme vyjmenovaná slova, shodu přísudku s podmětem, slovo a jeho význam 

pracovní sešit – str. 17 cv. 10 a,b,c – doplň a vždy první 3 řádky z každého cvičení napiš do         

školního sešitu 

str. 39 cv. 9 – zopakuj si shodu ( vezmi si k ruce školní sešit, ať vidíš, kde se píše jaké i/y ) a 

cvičení doplň – věty musí dávat smysl 

učebnice – přečti si žlutý rámeček na str. 27 a znovu si zopakuj, co jsou slova spisovná a 

nespisovná  - str. 27 cv.3a – upravené cvičení napiš do školního sešitu 

  



Angličtina 

 
- Nakreslit mapku svého smyšleného města, zahrnout slovíčka, která jsme se učili (pet 

shop, school..) a popsat domy příslušnými názvy obchodů/budov 
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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník 

TÝDEN 19.10. – 23.10.2020

DĚJEPIS – 6. a 7. TŘÍDA
Zadání domácí práce pro období od 19.10.2020

1. Vypracujte v Power Pointu vybrané a schválené téma z Dějepisu 6.

2. Téma zpracujte do Power Pointové prezentace, která bude mít 12-18 snímků. Termín 
určíme později.

3. Snažte se vybrat ze zvoleného tématu to podstatné, zajímavé a důležité, proto omezuji 
ten počet snímků a je to podstata tohoto úkolu, umět vyhledat podstatné informace a 
zpracovat je.

4. Používejte obrázky a snažte se i o dobrou grafickou stánku práce.

5. Práce budu známkovat.

6. Svoji práci budete také přednášet před třídou jako referát.

Na zvoleném tématu začněte pracovat, až ho budete mít ode mne schválené. To je také kvůli 
tomu, abyste každý měl jiné téma, takže zasílejte návrhy včas, abyste si mohli vybírat.

Hotovou prezentaci zasílejte na můj školní email, a pokud to bude mít velký objem, větší než 
10 MB, použijte k zaslání www.uschovna.cz, protože přes email by to nemuselo projít. Pokud
nedostanete ode mne potvrzení, že jsem prezentaci dostal, tak to pravděpodobně nedošlo a 
musíte to napravit a poslat to tak, abych to dostal.

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.10.2020

FYZIKA – 6. TŘÍDA
Zadání domácí práce pro období od 19.10. – 23.10.2020

Proveďte převod na jiné jednotky:

U5.74-12. Převeď na stejné jednotky a pak vypočítej:

2 cm 5 mm + 47 mm = 25 mm + 47 mm = 
32 cm + 81 mm = mm + mm = 
6 dm 8 cm + 24 cm = cm + cm = 
4 m 60 cm + 2 m 48 cm = cm + cm = 
8 m 45 cm – 126 cm = cm – cm = 
5 m 4 dm – 32 dm = dm – dm = 
7 dm 9 cm – 54 cm = cm – cm = 
34 dm 6 cm – 25 cm = cm – cm =  

Výpočty digitalizujte a pošlete na můj školní email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz

http://www.uschovna.cz/


Digitalizací je myšleno:
1. Výpočty vyfotit mobilem a poslat na email
2. Výpočty naskenovat a poslat na email
3. Nebo se domluvíme na jiné formě předávání výsledků, a to podle vašich možností

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.10.2020

Angličtina 

- sloveso „to be,“ pracovní sešit, str. 16 – celá

ČESKÝ JAZYK

Téma: PROČVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN 

Přečtěte si žluté odstavce v učebnici na str. 60 – 61

Projděte si cv. 60/1, 61/3, 62/5

Vyplňte pracovní list, na určování podstatných jmen, naskenujte ho nebo vyfoťte a 
pošlete mi ho do konce týdne na email: pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz

Písemně do školních sešitů napište cv. 65/2 a) – je na opakování pravopisu, zkontroluji ho, 
až budeme ve škole.

Občanská výchova-Téma: rodinné vztahy

DU – Prosím o vytvoření rodokmenu své rodiny.

Svou práci mi zašlete na můj email. Děkuji.

 Dvořáková Jana

. MATIKA – 6. TŘÍDA

Zadání domácí práce pro období od 19.10. – 23.10.2020

Vypočtěte následující příklady písemně:

1) 58 · 63 = 
2) 712 · 84 = 
3) 783 · 302 = 
4) 68 · 5 004 = 
5) 300 001 · 101 = 



6) 47 · 9 999 = 
7) 8 888 · 8 888 = 
8) 5 678 · 6 789 = 
9) 536 · 201 = 

Výpočty digitalizujte a pošlete na můj školní email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz

Digitalizací je myšleno:
1. Výpočty vyfotit mobilem a poslat na email
2. Výpočty naskenovat a poslat na email
3. Nebo se domluvíme na jiné formě předávání výsledků, a to podle vašich možností

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.10.2020

PŘÍRODOPIS

Úkoly z biologie zoologie str. 26 přečíst ploštěnci a nakreslit do sešitu a popsat ploštěnku. 
Úkoly z přírodopisu uč. str. 27 motolice přečíst a nakresli do sešitu tasemnici bezbrannou na 
str.  28. Do sešitu napsat zápisek  s h r n u t i  ploštěnců. 
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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník 

TÝDEN 19.10. – 23.10.2020

Matematika

Na pondělí:

Modrá učebnice 2 pro 6.roč. str. 94 / 5, 6,

Str.95/ 11A, 

Na středu:

Začneme novou látku, učebnice zelená 1 pro 7.ročník.

Začneme brát zlomky, základní vědomosti máte z 5.a 6. třídy.

Zkusíte na straně 3 přečíst co je vedle obrázku, co je v rámečku  a udělat příklady 1, 2 a na 
straně 4 příklad 3 a 5. Pak si to ještě na hodině společně projdeme.

Zeměpis

Str. 113, 114 – Cestovní ruch

Přečíst, najít odpovědi na otázky, napsat do sešitu a naučit:

1. Proč je Nový Zéland vyhledáván miliony turistů z celého světa?
2. Ve které filmové trilogii jsme mohli spatřit novozélandskou přírodu?
3. Jak se jmenuje nejznámější národní park N. Z.?
4. Jezera národního parku mají průzračně čistou vodu. Která ryba se v nich chová?
5. Které další ostrovy lákají mnoho turistů?
6. Co můžou turisté tady provozovat?
7. Co se odehrálo na Havajských ostrovech v období 2. světové války?

Přírodopis

učebnice.str.27 potravinový řetězec napsat př. rostlina-zajíc-liška. Napsat svůj vlastní.
Uč. str. 27, 28 Motolice a tasemnice přečíst, nakreslit obr. do sešitu. obr. tasemnice a do sešitu
napsat shrnutí žlutým tiskem.



N j 

 -slovíčka PS 17 ke slovu dort

- ústně učebnice strana 19

- PS strana 11, 4,5,6/12

Angličtina

      -Animals – str. 16 v pracovním sešitě

- Vytvořit prezentaci na nějakou osobnost/ město/ skupinu (cca 15 slidů)
Občanská výchova-Téma: rodinné vztahy

- DU – Prosím o vytvoření rodokmenu své rodiny.
- Svou práci mi zašlete na můj email. Děkuji Dvořáková Jana.

ČESKÝ JAZYK

Téma: ZEMĚPISNÁ JMÉNA

Přečtěte si žlutý odstavec v učebnici na str. 14

Projděte si cv. 14/1, 15/3,4, 16/5

Téma: TVARY NĚKTERÝCH PODSTATNÝCH JMEN OZNAČUJÍCÍCH ČÁSTI 
LIDSKÉHO TĚLA

Přečtěte si žluté odstavce v učebnici na str. 16 -17

Do gramatických pravidel si zapište:

Podstatná jména označující části lidského těla

- v     7.p., mn. č. zakončení    -ma:  

 části lidského těla (rukama, nohama)

 zdrobněliny částí lidského těla (s ručičkama, nožičkama)

 přídavná jména, která se s podstatnými jmény pojí (modrýma očima, dlouhýma 
nohama)

 některá zájmena a číslovky (mezi čtyřma očima, svýma rukama)

- zakončení podle vzorů

 části neživých věcí: 
 př:. oka, ucha – vz,. města (hrnec s uchy, sítě s oky)
 ručičky, nohy – vz. ženy (s hodinovými ručičkami, židle s křivými nohami)



Projděte si cv. 17/2a) b)

Vyplňte pracovní list, naskenujte ho nebo vyfoťte a pošlete mi ho do konce týdne na 
email: pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz 

DĚJEPIS – 6. a 7. TŘÍDA

Zadání domácí práce pro období od 19.10.2020

1. Vypracujte v Power Pointu vybrané a schválené téma z Dějepisu 6.
2. Téma zpracujte do Power Pointové prezentace, která bude mít 12-18 snímků. Termín 

určíme později.
3. Snažte se vybrat ze zvoleného tématu to podstatné, zajímavé a důležité, proto omezuji 

ten počet snímků a je to podstata tohoto úkolu, umět vyhledat podstatné informace a 
zpracovat je.

4. Používejte obrázky a snažte se i o dobrou grafickou stánku práce.
5. Práce budu známkovat.
6. Svoji práci budete také přednášet před třídou jako referát.

Na zvoleném tématu začněte pracovat, až ho budete mít ode mne schválené. To je také kvůli 
tomu, abyste každý měl jiné téma, takže zasílejte návrhy včas, abyste si mohli vybírat.

Hotovou prezentaci zasílejte na můj školní email, a pokud to bude mít velký objem, větší než 
10 MB, použijte k zaslání www.uschovna.cz, protože přes email by to nemuselo projít. Pokud
nedostanete ode mne potvrzení, že jsem prezentaci dostal, tak to pravděpodobně nedošlo a 
musíte to napravit a poslat to tak, abych to dostal.

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.10.2020

FYZIKA – 7. TŘÍDA

Zadání domácí práce pro období od 19.10. – 23.10.2020

Vypočtěte:

H.12. Do železničního vagónu se vejde 75 m3 nákladu. Maximální hmotnost, kterou uveze je

30 tun. Jakou největší hustotu může mít materiál, se kterým bychom mohli zcela zaplnit

celý tento vagón?

Výpočty digitalizujte a pošlete na můj školní email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz

Digitalizací je myšleno:
1. Výpočty vyfotit mobilem a poslat na email
2. Výpočty naskenovat a poslat na email

http://www.uschovna.cz/


3. Nebo se domluvíme na jiné formě předávání výsledků, a to podle vašich možností

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.10.2020
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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník 

TÝDEN 19.10. – 23.10.2020 
 

DĚJEPIS – 8. a 9. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 19.10.2020 

 

1. Vypracujte v Power Pointu vybrané a schválené téma z Dějepisu 9. 

2. Téma zpracujte do Power Pointové prezentace, která bude mít 12-18 snímků. Termín určíme 

později. 

3. Snažte se vybrat ze zvoleného tématu to podstatné, zajímavé a důležité, proto omezuji ten počet 

snímků a je to podstata tohoto úkolu, umět vyhledat podstatné informace a zpracovat je. 

4. Používejte obrázky a snažte se i o dobrou grafickou stánku práce. 

5. Práce budu známkovat. 

6. Svoji práci budete také přednášet před třídou jako referát. 

 

Na zvoleném tématu začněte pracovat, až ho budete mít ode mne schválené. To je také kvůli tomu, 

abyste každý měl jiné téma, takže zasílejte návrhy včas, abyste si mohli vybírat. 

 

Hotovou prezentaci zasílejte na můj školní email, a pokud to bude mít velký objem, větší než 10 MB, 

použijte k zaslání www.uschovna.cz, protože přes email by to nemuselo projít. Pokud nedostanete ode 

mne potvrzení, že jsem prezentaci dostal, tak to pravděpodobně nedošlo a musíte to napravit a poslat to 

tak, abych to dostal. 

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.10.2020 

 

 

MATIKA – 8. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 19.10. – 23.10.2020 

 

Vypočtěte následující příklady: 
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Výpočty digitalizujte a pošlete na můj školní email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz 

http://www.uschovna.cz/


Digitalizací je myšleno: 

1. Výpočty vyfotit mobilem a poslat na email 

2. Výpočty naskenovat a poslat na email 

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.10.2020 
 

Zeměpis – 8. a 9. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 14.10.2020 

 

Pro distanční výuku v zeměpise platí stejné úkoly, které jsme si zadali již ve škole: 

 

1. Každý dostal přidělené 2-3 země Evropy, které má zpracovat ze zeměpisného hlediska. 

2. Přidělené země zpracujte jako referát v Power Pointové prezentaci, každá země na 10-15 

snímků. 

3. Vyberte to podstatné, důležité a zajímavé. 

4. Propojte to částečně i s dějepisem, tzn. nezapomenout na stručnou historii každé země. 

5. Každou vámi zpracovanou zemi budete prezentovat před spolužáky. 

6. Termíny jsme stanovili ještě ve škole. V daném termínu mi prezentaci pošlete na školní email, 

jinak bych to mohl považovat za nesplněný úkol, a to má nějaké důsledky. 

7. Pokud datový objem bude větší než 10 MB, pošlete svoji práci přes www.uschovna.cz. 

8. Přijetí práce musíte mít ode mne písemně potvrzené. 

9. Hotové prezentace můžete zaslat i před termínem, který máte určený. 

 

Můj školní email je…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz 

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 13.10.2020 
 

Zeměpis – 8. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 14.10.2020 

 

PROJEKT - Katalog cestovní kanceláře 
 

V distanční výuce pokračujte na našem PROJEKTU – Katalog cestovní kanceláře. 

 

Detaily jsme si vysvětlili již ve škole a termíny jsou také dané. Podle délky trvání distanční výuky se 

dohodneme na způsobu kontroly průběhu práce. 

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 13.10.2020 
 
 

Angličtina – 8. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 19.-23.10.2020 

 

- učebnice strana 16 – přečíst komiks 

- Vytvořit prezentaci na nějakou osobnost/ město/ skupinu (cca 15 slidů) 

 

http://www.uschovna.cz/


Biologie, Chemie – 8. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 19.-23.10.2020 

 

ukoly z biologie Sestav potravní řetězec z organismů,který znáš 

 

 

Fyzika – 8. - 9. ročník, TÝDEN 19.10. – 23.10.2020 

 
1. Vyhledej si „zlaté pravidlo mechaniky“, zapiš si jej do sešitu a nauč se jej.   

2. Vyřeš příklad, včetně zápisu, vzorce výpočtu a odpovědi.    

 

Zedník na stavbě zdvihá pomocí kladky pytel s cementem o hmotnosti 50 kg do výšky 15 metrů. 

Jakou práci při tom vykoná? Vykoná stejnou práci když pytel s cementem ponese po schodech na 

zádech do stejné výšky? Hmotnost zedníka je 80 kg.  

 

Výsledek své práce zašli prosím nejpozději do 23.10. do 16 hodin na emailovou adresu 

petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.   
 
 

Němčina – 8. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 19.-23.10.2020 

- slovíčka PS strana 51 ke slovu Ihr 

- ústně učebnice 49,50 

- PS 1,2,3/43 
 

Občanská výchova – 8. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 19.-23.10.2020 

 

Téma: osobnost 

Zadání domácí práce pro období od 19.10. – 23.10.2020 

DU: učebnice strana 16 a 17. 

Písemný úkol: zhodnoť vlastní osobnost a potenciál. 

Děkuji za vypracování Dvořáková Jana 
 
 

Český jazyk – 8. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 19.-23.10.2020 

 

Vyplňte pracovní listy, naskenujte je nebo vyfoťte a pošlete mi je do konce týdne na můj mail: 

pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz 
 

mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz
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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník 

TÝDEN 19.10. – 23.10.2020

ČESKÝ JAZYK

Téma: PŘEHLED ROZVÍJEJÍCÍCH VĚTNÝCH ČLENŮ

Naučte se druhy přísudku z tabulky, kterou jsem poslala minule, hlavně sponová, způsobová a
fázová slovesa. Budeme to potřebovat k rozboru vět.

Zopakujte si rozvíjející větné členy – tabulku máte doma, v učebnici si projděte žlutý 
odstavec na str. 78-79

Projděte si cv. 79/3, 80/4, 5, - stačí pouze vyhledat příslovečná určení nemusíte je rozdělovat 
do skupin, 81/6, 8, 82/9, 10

U těchto vět udělejte rozbor na větné členy, věty naskenujte nebo vyfoťte a pošlete mi je 
do konce týdne na email: pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz 

Rozeklané skály byly ozdobeny barevnými lišejníky.

Přes vytrvalý déšť Veronika pospíchala nesmírně křivolakou stezkou.

Na podzim se vlaštovky začnou shlukovat na drátech elektrického napětí.

Můj malý bratr nerad pomáhá v domácnosti.

Od Jaderského moře se náš strýček vrátil dohněda opálený. 

NĚMECKÝ JAZYK 

- vypracovat překlady na listech – viz. příloha

ANGLICKÝ JAZYK

- strana 11 v pracovním sešitě
- vytvořit prezentaci na nějakou osobnost/ město/ skupinu (cca 15 slidů)



FYZIKA 

1. Vyhledej si „zlaté pravidlo mechaniky“, zapiš si jej do sešitu a nauč se jej.  
2. Vyřeš příklad, včetně zápisu, vzorce výpočtu a odpovědi.   

Zedník na stavbě zdvihá pomocí kladky pytel s cementem o hmotnosti 50 kg do výšky 15
metrů. Jakou práci při tom vykoná? Vykoná stejnou práci když pytel s cementem ponese po
schodech na zádech do stejné výšky? Hmotnost zedníka je 80 kg. 

Výsledek  své  práce  zašli  prosím nejpozději  do  23.10.  do  16  hodin  na  emailovou  adresu
petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.  

CHEMIE 

Zjisti z internetu informace  jak se liší surové železo od oceli.
Kde se ocel používá.
Jaké jsou výhody oceli oproti železu.
Biologie uč. str. 21 první pomoc při zlomeninách a následně otázky 1,2

OBČANSKÁ VÝCHOVA – Téma: osobnost

DU: učebnice strana 16 a 17. Písemný úkol: zhodnoť vlastní osobnost a potenciál.
Děkuji za vypracování Dvořáková Jana.

PŘÍRODOPIS

Učebnice str. 22 přečíst svaly kostern
str. 23 prohlédnout obr. svalu a naučit

Zeměpis – 8. a 9. TŘÍDA
Zadání domácí práce pro období od 14.10.2020

Pro distanční výuku v zeměpise platí stejné úkoly, které jsme si zadali již ve škole:

1. Každý dostal přidělené 2-3 země Evropy, které má zpracovat ze zeměpisného 
hlediska.

2. Přidělené země zpracujte jako referát v Power Pointové prezentaci, každá země na 10-
15 snímků.

3. Vyberte to podstatné, důležité a zajímavé.

4. Propojte to částečně i s dějepisem, tzn. nezapomenout na stručnou historii každé země.

5. Každou vámi zpracovanou zemi budete prezentovat před spolužáky.

mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz


6. Termíny jsme stanovili ještě ve škole. V daném termínu mi prezentaci pošlete na 
školní email, jinak bych to mohl považovat za nesplněný úkol, a to má nějaké 
důsledky.

7. Pokud datový objem bude větší než 10 MB, pošlete svoji práci přes www.uschovna.cz.

8. Přijetí práce musíte mít ode mne písemně potvrzené.

9. Hotové prezentace můžete zaslat i před termínem, který máte určený.

Můj školní email je…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.10.2020

DĚJEPIS – 8. a 9. TŘÍDA
Zadání domácí práce pro období od 19.10.2020

1. Vypracujte v Power Pointu vybrané a schválené téma z Dějepisu 9.

2. Téma zpracujte do Power Pointové prezentace, která bude mít 12-18 snímků. Termín 
určíme později.

3. Snažte se vybrat ze zvoleného tématu to podstatné, zajímavé a důležité, proto omezuji 
ten počet snímků a je to podstata tohoto úkolu, umět vyhledat podstatné informace a 
zpracovat je.

4. Používejte obrázky a snažte se i o dobrou grafickou stánku práce.

5. Práce budu známkovat.

6. Svoji práci budete také přednášet před třídou jako referát.

Na zvoleném tématu začněte pracovat, až ho budete mít ode mne schválené. To je také kvůli 
tomu, abyste každý měl jiné téma, takže zasílejte návrhy včas, abyste si mohli vybírat.

Hotovou prezentaci zasílejte na můj školní email, a pokud to bude mít velký objem, větší než 
10 MB, použijte k zaslání www.uschovna.cz, protože přes email by to nemuselo projít. Pokud
nedostanete ode mne potvrzení, že jsem prezentaci dostal, tak to pravděpodobně nedošlo a 
musíte to napravit a poslat to tak, abych to dostal.

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.10.2020

MATIKA – 9. TŘÍDA
Zadání domácí práce pro období od 19.10. – 23.10.2020

Vypočtěte následující příklad písemně:

BP 8. 4-88. Jedno čerpadlo napustí nadrž za 15 hodin, druhé napustí tutéž nadrž za 12
hodin. Ze začátku běžela obě dvě najednou, pak se méně výkonné čerpadlo rozbilo
a druhé muselo běžet ještě 1 hodinu a 12 minut. Jak dlouho běžela obě čerpadla

http://www.uschovna.cz/
http://www.uschovna.cz/


najednou? Za jakou dobu byla nadrž plna?
(6 hod, za 7 hod a 12 min)

Výpočty digitalizujte a pošlete na můj školní email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz

Digitalizací je myšleno:
1. Výpočty vyfotit mobilem a poslat na email
2. Výpočty naskenovat a poslat na email

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.10.2020
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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – Přípravná třída

TÝDEN 19.10. – 23.10.2020

Milí rodiče, 

posílám domácí přípravu pro děti na příští týden. 

Vložila jsem vám do přílohy opět pracovní listy na grafomotoriku, zrakové vnímání, 
předmat.gramot.  Přiložila jsem také pro zpestření podzimní příběh o Spadlístkovi. ( některé 
děti již slyšely, tak uvidíte co si z něj pamatují :- ) Vždy po přečtení zkuste nechat děti 
převyprávět příběh, zeptejte se jich, co si z něj pamatují apod. Dále máte také v příloze 
podzimní pexeso – stačí vytisknout a vystříhat a můžete se pustit do společného hraní. No a 
na závěr si můžete opět vyzkoušet společnou masáž tentokrát na téma – List a brambora.

S dětmi jsem měla příští týden v plánu navštívit naší školní kuchyňku a připravit si nějaké 
„dobroty“ z podzimních plodin na zahrádce. Zkuste si děti vzít také k ruce do kuchyně, budou
určitě nadšené a takový štrůdl, který jsme společně již pekli, zvládnou určitě levou zadní 

- S dětmi prosím opět denně opakujte dny v týdnu, měsíce a roční období, podívejte se 
společně každé ráno z okna ven a nechte děti ať vám popíší jaké je venku počasí – ve 
škole opakujeme vždy každé ráno.

- Procvičujte s dětmi, která ruka je P a L (Ahoj, ahoj, … maluje sluníčko – děti znají )

- Před každým pracovním listem ať si děti udělají pár uvolńovacích cviků- tip v příloze

- Dbejte a podporujte správné držení tužky (použijte vhodnou obyč.tužku- děti na papír 
netlačí ) a správný sed dítěte.

- Zkuste dětem připravit tzv.tajemný košík … do košíku pod šátek vložte nějaké 
předměty, které se vážou k podzimu (kaštan, žalud, hrušku, jablíčko, bramboru, dýni, 
oříšek, ….. fantazii se meze nekladou  ) děti podle hmatu budou „hádat“ co mají 
v ruce.

- Pro děti také můžete připravit „tajemnou ochutnávku“ nakrájejte různé potraviny. 
Dětem zavažte oči a postupně jim vkládejte do úst jednotlivé věci. Děti podle chuti 
budou přemýšlet co dobrého jste jim přichystali 

- Společně s dětmi běžte na procházky do přírody, pozorujte podzimní přírodu a její 
každodenní změny a užijte si společně strávený čas.











































Lekce 1 – Bruslař

 
Dráhu bruslaře kreslete několikrát celou paží, pak předloktím ve vzduchu. Nakonec obtahujte 
fixem na papír.
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