
Český jazyk  –  Ivana Procházková, prochazkova@zsdolnikounice.cz 

1.– 7. 4. 2020 

 

Učebnice Čj  

Od šestky do devítky, L. Honsigová 

 

1. 4.    uč. str. 43/druhy zájmen - naučit 

2. 4.    uč. str. 43/druhy zájmen; Od šestky do devítky, L. Honsigová str. 24 - naučit 

3. 4.    vlastní četba 

7. 4 .    uč. str. 43/1 – jen první odstavec 
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Matematika – zadání, Eva Hodovská, hodovska@zsdolnikounice.cz, na období od 1. 4. do 8. 4. 2020 

1. hodina – opakování 

Vynásob, správně urči, kde bude ve výsledku desetinná čárka. Výsledky si můžeš zkontrolovat na 

kalkulačce. Řešení mi neposílej, ale podobné příklady se objeví někdy příště v souhrnném testu. 

(Desetinná čísla násobíme zpaměti tak, jako by šlo o čísla přirozená. Sečteme počet desetinných míst v obou 

činitelích a zprava oddělíme správný počet desetinných míst.)  vzor:  0,5 · 0,09 = 0,045 

4 ∙ 0,03 =  

2 ∙ 0,0016 = 

0,007 ∙ 5 = 

 

8 ∙ 0,5 = 

0,011 · 9 = 

22 ∙ 0,001 = 

 

0,03 ∙ 60 = 

0,003 ∙ 0,9 = 

0,8 ∙ 0,04 = 

 

0,05 ∙ 0,05 = 

0,008 ∙ 0,1 = 

0,12 ∙ 0,4 = 

 

 (Desetinná čísla násobíme písemně tak, jako by šlo o čísla přirozená. Desetinnou čárku určujeme až 

v posledním řádku – sečteme počet desetinných míst v obou činitelích a zprava oddělíme správný počet 

desetinných míst.) Zapiš pod sebe a vypočítej. 

932 · 1,9 =  

83,5 · 7 = 

0,65 · 0,034 = 

 

2. hodina – opakování 

Vyděl, správně urči, kde bude ve výsledku desetinná čárka. Výsledky si můžeš zkontrolovat na 

kalkulačce. Řešení mi neposílej, ale podobné příklady se objeví někdy příště v souhrnném testu. 

(Desetinné číslo vydělíme přirozeným číslem zpaměti tak, jako by šlo o obě čísla přirozená, a zprava oddělíme 

správný počet desetinných míst.)   vzor:  0,042 : 7 = 0,006 

0,56 : 8 = 

0,006 : 3 = 

0,003 6 : 4 = 

 

6,4 : 8 = 

0,077 : 11 = 

0,13 : 10 = 

 

0,38 : 2 = 

0,064 : 4 = 

6,6 : 6 = 

 

(Desetinné číslo vydělíme desetinným číslem zpaměti tak, že si příklad nejprve upravíme tak, abychom dělili 

opět číslem přirozeným. Proto v obou číslech posuneme čárku o stejný počet desetinných míst tak, aby druhé 

číslo nebylo desetinné, ale přirozené. Pozor, do každého prázdného obloučku musíme připsat nulu.)  

 vzor:  0,042 : 0,07 = 4,2 : 7 = 0,6    (· 100)   nebo    2,1 : 0,003 = 2 100 : 3 = 700 (· 1 000) 

0,48 : 0,06 = 

0,006 : 0,2 = 

1,5 : 0,003 = 

8,1 : 0,000 9 = 

 

0,049 : 0,7 = 

5,4 : 0,06 = 

240 : 0,02 = 

0,3  : 0,000 6 = 
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3. hodina – opakování 

Zapiš pomocí geometrických značek. Nápovědu máš v učebnici nebo v sešitě. Pošli mi vyfocené řešení 

do 7. 4. 2020 na můj mail. 

Jméno: 

 

 Bod S neleží na přímce AB.  ....................................................   

 Přímka k je kolmá k přímce m.  ....................................................   

 Délka úsečky XY je 2,3 cm.  ....................................................  

 Kružnice k se středem A a průměrem 5 cm.  ....................................................  

 Přímka a prochází bodem L.  ....................................................  

 Přímka h je různoběžná s přímkou a.  ....................................................  

 Kruh K se středem S a poloměrem 4 cm.  ....................................................  

 Bod T je průsečík kružnice k a polopřímky BX.  ....................................................  

 Úsečka AB je shodná s úsečkou EF.  ....................................................  

 Kružnice k se středem A a poloměrem 26 mm.  ....................................................  

 Bod Z je průsečík přímek u a v.  ....................................................  

 Velikost úhlu β je 38 stupňů.  ....................................................  

 Bod K neleží na přímce p.  ....................................................  

 Přímka p je rovnoběžná s přímkou AB.  ....................................................  

 Velikost úhlu AVX je 55 stupňů a 30 vteřin.  ....................................................  

 Bod N je průsečík kružnice k a přímky t.  ....................................................  



4. hodina – opakování    

Rýsuj podle pokynů, pošli mi vyfocené řešení (obou příkladů) do 7. 4. 2020 na můj mail. 

Příklad č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad č. 2 

Sestroj úsečku |AB| = 55 mm, sestroj pomocí kružítka osu o této úsečky. Vyznač střed S úsečky AB.  

 



 

ZADÁNÍ 

Předmět: angličtina  

Vyučující: Božena Šafářová 

e-mail: safarova@zsdolnikounice.cz 

období: 1. – 7. 4. 2020 

 
 

Zdravím Vás a doufám, že se úkoly snažíte plnit co nejlépe. Součástí dnešního zadání je i online test. 
 
St 1. 4.  
 

Abys nemusel (a) pořád jenom psát, tak máš připravený test na neurčité členy. Klikni na odkaz a označ odpovědi. 
Obratem bys měl získat i vyhodnocení.  Doufám, že ti to půjde a že to bude fungovat .  
 
https://forms.gle/Xf8m3epn78Yg4pLu6 
 
Pá 3. 4. 
 

Ještě zůstaneme u (ne)počitatelných podstatných jmen. Určité máš radost. Dnes se zaměříme na to, když budeš 
chtít říct, že určitého množství máš málo/trochu/jen několik.  
U nepočitatelných podstatných jmen se použije „a little“ a u počitatelných „a few“ – PS str. 76/ odst. 4.6 
 

uč. str. 51/cv. 4 c) – do sešitu opsat a doplnit a „a little/a few“ 
 
PS str. 41/cv. 5 - a doplnit „a little/a few“ 
                             - věty přeložit do sešitu do češtiny 
                             - oboje naráz ofotit a v jedné příloze, prosím, poslat na mail v pondělí 6. 4. do 12 hod. 
 
Po 6. 4.   
 

Možná si ti toho zdá hodně, ale jde jen o velmi jednoduché a krátké úkoly. 
 

PS str. 42/cv. 1 (výběr z možností) 
                  cv. 2 – označit počitatelná (U) a nepočitatelná (U) podstatná jména  
                  cv. 3 – doplň do otázek chybějící slova ze zadání 
                                                   cv. 4 – podle obrázku doplnit věty – jsou to odpovědi na cvičení 4  
 
út 7. 4.  
 

PS str. 41/cv. 6 – zaškrtnout správné odpovědi 
 

 
 

 

 
 

 

https://forms.gle/Xf8m3epn78Yg4pLu6


FYZIKA 

Jitka Odehnalová  

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období: 1.4.-7.4.2020 

 

Posílám pracovní list je to písemka, kterou bychom psali kdybychom chodili normálně do školy. 

Prosím o vyplnění poslání na můj email.  

Připomínám, že jste minulý týden měli vypracovat projekt na zjištění průměrné denní teploty. Mnozí 

z vás jste mi ještě projekt neposlali, učiňte tak do pátku 3.4. Připomínám, že budu přihlížet při 

známkování na konci roku k aktivitě a zda jste plnili úkoly, které jsem vám zadala.  

 



 



 

 

 



6.A – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 

 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 

e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 

období: 1. – 7. 4. 2020 

 

2. 4. – téma: Ostnokožci 

• Projít si prezentaci a opsat si z ní zápis do sešitu.  

• uč. str. 70 – přečíst 
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7. 4. – téma: Botanika a význam rostlin, fotosyntéza a dýchání 

• Projít si prezentaci a opsat si z ní zápis do sešitu.  

• uč. str. 73 – 76 – přečíst 

Botanika a význam rostlin:  

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



Fotosyntéza a dýchání: 

 

 



 

 



 

 



 
 

Děkuji za vyplnění a odeslání první verze testu na ověření Vašich znalostí. Všichni, kteří test 

z minulého zadání vyplnili nebo ještě do termínu vyplní, mají malou jedničku za aktivitu.  

V současné situaci budu tuto formu testu, včetně následného zobrazení Vašich výsledků, 

používat pro klasifikaci a ověření Vašich nabytých znalostí z domácího studia.   

 

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na můj e-mail: 

kiszova@zsdolnikounice.cz 

Začalo nám jaro, tak ať se Vám při učení Přírodopisu daří.  

 

 



Zeměpis, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 1. 4  

do 7. 4. 2020 - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

 

Polární oblasti 

Oblasti za polárními kruhy, typické je chladné podnebí, polární dny a noci. 

Arktida – severní polární oblast 

Tvoří ji převážně zamrzlý Severní ledový oceán, ostrovy v něm a nejsevernější 

výběžky Evropy, Asie a Severní Ameriky.  

Na severním pólu stanul jako první v roce 1909 Američan R. E. Peary. 

V okrajových oblastech žijí lední medvědi, tuleni, mroži, polární lišky, … 

Lidské osídlení je velmi malé. 

Antarktida – jižní polární oblast 

Antarktida je pevnina (většinou pokrytá ledovcem), kterou obklopuje  

Jižní oceán. Je jediným trvale neosídleným kontinentem. Lidé jsou  

pouze na polárních vědeckých stanicích. 

Živočichové mohou žít jen při pobřeží, nejznámější jsou tučňáci. 

K jižnímu pólu vyrazily v roce 1911 dvě výpravy, jako první dosáhla pólu 

 výprava vedená Roaldem Amundsenem (výprava vedená Robertem Scottem 

byla na pólu o měsíc později, všichni její členové zahynuli). 

Podívej se na: 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-dobyt-jizni-pol-14-prosinec-150777 

 

Nakladatelství Nová škola poskytuje on-line učebnice zdarma -
 https://www.nns.cz/blog/category/novinky/ 

Pokud se zaregistrujete, můžete využívat jejich učebnice (obrázky, videa, …) 

Učebnice Zeměpis 7, 2. díl, strana 56-58 

 

Probrané učivo je vhodné doplnit zhlédnutím prezentací nebo videí, např. na  

http://www.jindrichpolak.wz.cz/  

 

Řešení úloh z pracovního listu pošlu, až odevzdají všichni. 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-dobyt-jizni-pol-14-prosinec-150777
https://www.nns.cz/blog/category/novinky/
http://www.jindrichpolak.wz.cz/


Dějepis, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 1. do 7. dubna 

 

1. hodina: vyplnit test - https://forms.gle/AuwumZfZxsTz7HGf9 

2. hodina: Přečíst kapitoly na straně 90 a 91, nadpis do sešitu – doba královská – zápis – 

strana 91 – rámeček dole 
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