
7.A 

ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 13.4. do 17.4. 

Středa 15.4. 

1. Připomínám - pošli mi dubnový čtenářský deník,  příběh na téma Sítě a mluvní cvičení (pokud 

od tebe ještě nemám) 

2. Honsigová str. 40/ bod 53. Význam slov – přečti, vnímej, zopakuj si také, co to je nářečí, 

slang, argot 

3. Zapiš si do sešitu oblíbené rčení a přísloví členů tvé rodiny (celkem alespoň tři) 

4. Uč. s. 59/6 (do sešitu), s. 59/7 (do sešitu napiš jednoslovné pojmenování např. třídní kniha – 

třídnice) 

 

Čtvrtek 16.4. 

1. Uč. s. 60/10 (vyber si čtyři rčení a stručně napiš, co znamenají) 

 

Pátek 17.4. 

1. Honsigová str. 40 - 41/ bod 54. Slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma,… - přečti, 

vnímej 

2. Uč. s. 61/2 (do sešitu) 

Děkuji za vaše čtenářské deníky, za mluvní cvičení, také za poctivé vyplnění testu. Pracujete skvěle. 

Budu ráda, když mi (třeba e-mailem) napíšete, zda rozumíte mým zadáním, jestli máte s nějakými 

úkoly problém. Stále platí, že pokud jste v koncích, nerozumíte, nevíte, pište mi, vysvětlím. 

 

 

mailto:burianova@zsdolnikounice.cz


Matematika 7. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz. Týden od 13. 4 do 17. 4. 2020 

 

Začínáme novou kapitolu a budeme používat pracovní sešit Procenta, trojčlenka. 

Byl rozdán, máte ho mít doma. Pokud ho nenajdete, nakladatelství Nová škola poskytuje on-line  

učebnice zdarma - https://www.nns.cz/blog/category/novinky/ 

Je nutné se zaregistrovat a můžete využívat elektronickou verzi. 

Pokud pracovní sešit doma nenajdeš a nedostaneš se ani k elektronické verzi, napiš. Budeme to muset  

nějak vyřešit. 

1. hodina 

Úměra – je rovnost poměrů 

a) 9:5 = 18:10 b) 1:2 = 14:28 c) 2,5:4,5 = 5:9 

ÚKOL -  Pracovní sešit, strana 10 cvičení 1 

Přes tento odkaz by měl být možný přístup do online učebnici i bez registrace: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika7_3_PS/Matematika7_3_PS.mc&m

aintitle=Matematika7_3/Matematika7_3.mc&pageord=7 

 

Úměra má dva vnitřní členy (jsou u znaménka =) a dva vnější členy. Platí: součin vnitřních členů 

úměry je roven součinu vnějších členů úměry.  

a) 5.18 = 9.10 b) 2.14 = 1.28 c) 4,5.5 = 2,5.9 

Tuto vlastnost využijeme při výpočtu neznámého členu úměry. 

Příklad – vypočítej neznámý člen úměry 

x:4 =15:20 musí platit:  x.20 = 4.15 

   tedy x = 
4.15

20
 

           x = 3 

Příklad – vypočítej neznámý člen úměry 

8:10 = a:12 musí platit:  a.10 = 8.12 (při násobení nezáleží na pořadí, vždy začnu neznámou) 

    a = 
8.12

10
 

    a = 9,6 
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Příklad – vypočítej neznámý člen úměry 
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ÚKOL -  Pracovní sešit, strana 10 cvičení 2 

 

2. hodina 

Hodnota poměru je výsledek dělení jeho členů. 

Hodnota poměru 5:4 je 
5

4
 tedy 1,25 

Hodnota poměru 2:5 je 
2

5
 tedy 0,4 

Hodnota poměru 0,12:0,4 je 
0,12

0,4
 tedy 0,3 

Hodnota poměru 
1

3
:
1

6
 je 

1

3
1

6

 tedy 2 

 

ÚKOL -  Pracovní sešit, strana 10 cvičení 3 

 

Příklad – napiš poměr, jehož hodnota je 5 

5:1  nebo 100:20  nebo 1:0,2  nebo 
5

9
 : 

1

9
 

 

Příklad – napiš poměr, jehož hodnota je 0,3 

3:10 nebo 30:100 nebo 0,3:1  nebo 6:20 

 

Příklad – napiš poměr, jehož hodnota je 
2

9
 

2:9 nebo 4:18 nebo 10:45 nebo 1:4,5 

 



 

ÚKOL -  Pracovní sešit, strana 10 cvičení 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

Pokud si nebudeš vědět rady, použij elektronickou verzi učebnice nebo napiš. 

 

3. hodina 

Přímá úměrnost je závislost dvou veličin, pro které platí: 

kolikrát se zvětší hodnota první veličiny, tolikrát se zvětší hodnota druhé veličiny nebo 

kolikrát se zmenší hodnota první veličiny, tolikrát se zmenší hodnota druhé veličiny. 

Příklad – urči, zda jsou veličiny přímo úměrné 

a)Počet zakoupených rohlíků a cena, kterou zaplatím (jeden stojí 2Kč) 

ANO – jeden rohlík ….2Kč 

 dva rohlíky……4Kč (dvakrát více rohlíků – dvakrát více peněz) 

 deset rohlíků…20Kč (pětkrát více rohlíků – pětkrát více peněz) 

b)Věk člověka a jeho hmotnost 

NE – dvakrát starší člověk nemá (nemusí mít) dvakrát větší hmotnost 

c) Počet plných přepravek na mléko a počet lahví mléka (jedna přepravka obsahuje 12 lahví) 

ANO – dvě přepravky……24 lahví 

 tři přepravky….….36 lahví 

 atd. 

d) hodiny u vody a množství ryb, které rybář chytí 

NE – za dvakrát delší dobu nechytím (nemusím chytit) dvakrát více ryb 

 

ÚKOL -  Pracovní sešit, strana 11 cvičení 10, 11, 12, 14 

ÚKOLY si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš je posílat. 



ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz  

13. -17. 4. 

 

13. 4. Velikonoční pondělí (užívej volna) 

 

15. 4. Středa  

- zapsat si do slovníčku z Quizletu lekci 5A 

- na Quizletu procvičit v lekci 5A část Learn a Match 

- NOVÁ GRAMATIKA – Předpřítomný čas (Present perfect) 

 - ve WB zvýraznit na str. 78 tabulku 5.1 a pod ní body a-d 

- vysvětlení:  

  - předpřítomný čas používáme pro události, které se staly v minulosti, ale mají výsledek 

v přítomnosti (Ztratil jsem mobil (někdy v minulosti), takže ti dneska nemůžu zavolat.) 

 - ve větě většinou není uveden žádný konkrétní čas 

 - nejčastěji se používá s danými příslovci: never (nikdy), ever (někdy), already (už), just (už), 

not yet (ještě ne), recently (nedávno), since (od nějaké doby), for (po nějakou dobu) 

 - jak se tvoří: - pomocí slovesa HAVE (ve 3. os.j.č  HAS) a PŘÍČESTÍ MINULÉHO (3. sloupeček 

nepravidelných sloves, tvar –ed pravidelných sloves) 

  Nepravidelná slovesa    Pravidelná slovesa 

 I have seen this film.    I have visited the museum. 

 He has seen this film.    He has visited the museum. 

 - typické věty: 

  1. Už jsem to napsal.  - I have already written it. 

  2. Byl jsi někdy v Paříži?  - Have you ever been to Paris? 

  3. Ještě jsem to neposlal.  - I haven’t sent it yet. 

  4. Právě jsem to dokončil. - I have just finished it. 

  5. Nedávno jsem to četl. - I have read it recently. 

  6. Žijeme tu od roku 2000. - We have lived here since 2000. 

  7. Pracuji tu 3 roky.  - I have worked her efor three years. 

- WB str. 44 cv. 1, 2, 3a, 4 

- pokud byste měli zájem, můžeme se domluvit na společném hovoru na messengeru na skupině a 

dovysvětlím 
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16. 4. Čtvrtek 

- na Quizletu procvičit lekci 5A část Write a Test 

- WB str. 45 cv. 5 

- zahrát si Kahoot na procvičení present perfect:  

 - použij odkaz: https://kahoot.it/challenge/0587333?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-

4b624169be43_1586009278063 

 - nebo běž na kahoot.it a zadej kód: 0587333 

 - hra je otevřená do pátku 17. 4. do 14:00 

 

 

https://kahoot.it/challenge/0587333?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-4b624169be43_1586009278063
https://kahoot.it/challenge/0587333?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-4b624169be43_1586009278063


7. A, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 13. do 17. dubna 

Učebnice na straně 85 – 86 – kapitola Jagellonci – přečíst, velmi stručné výpisky do sešitu, 

zaměřit se na zvýrazněné pojmy. Na základě dosavadních znalostí z domácího samostudia 

znát následující historické pojmy, osoby a události: 

Václav IV 

Jan Hus 

Kostnice  

6.7.1415 

Zikmund Lucemburský 

Jan Žižka 

Tábor 

Sudoměř, Vyšehrad, Vítkov, Domažlice 

Prokop Holý 

Lipany 

Jiří z Poděbrad 

Jagellonci 

Vladislav Jagellonský 

Ludvík Jagellonský 

Bitva u Moháče 

 

 

 



Fyzika 

Jitka Odehnalová 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období 13-17.dubna 

 

Minule jste si zapsali Archimedův zákon. V přiloženém video se vám ho pokusí ještě jednou 

vysvětlit. 

https://www.youtube.com/watch?v=p-M8Hw_nwug 

 

A teď když už víš, o co v zákoně jde, si zkusíme vypočítat pár příkladů. 

Zadání si buď opiš nebo vystřihni a vlep do sešitu. Využíváme vzorec pro výpočet vztlakové 

síly  Fvz= Vt.ρk.g   Vysvětlení vzorce máš již v zápise z minulého zadání. POZOR na jednotky 

v základním tvaru. Také si vzpomeň na vzoreček pro výpočet objemu z hustoty V = 
 

 
  

1. Jak velkou vztlakovou silou je nadlehčován člověk o objemu 0,09 m
3
 ponořený celý  

     ve vodě? Hustota vody je 1000 kg/m
3
 ?  

2. Jak velkou vztlakovou silou je nadlehčováno ve vodě jablko spadlé do zahradního jezírka, 

je-li objem jablka 0,3 dm
3
 ? Hustota vody je 1000 kg/m

3
 ?  

3. Jak velkou vztlakovou silou je nadlehčován ve vodě žulový blok o hmotnosti 52 kg ? 

Hustota vody je 1000 kg/ m
3
, hustota žuly je 2, 6 g/cm

3
.  

4. Jak velkou silou zvedneme ze dna rybníka kus betonu o hmotnosti 8 kg a objemu 3,8 dm
3
 ? 

Hustota vody je 1000 kg/m
3
.  

 

 

 

Dnes si zkusíš ještě udělat doma pokus. Vyrobíš si tzv. potápěče v láhvi návod najdeš ve 

videu  

https://www.youtube.com/watch?v=3YKYEQcklMs 

 

Nech se vyfotit, jak provádíš pokus a pošli mi fotku na můj email. Ofoť také příklady, které jsi 

vypočítal. 

 

Přeji hodně štěstí a hlavně zábavy při provádění pokusu. 
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Přírodopis 7. A 

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz 

13. – 17. 4. 2020 

 

Pondělí 13. 4. je Velikonoční pondělí, takže tento týden máme jen jednu hodinu. 

 Přečíst si článek z učebnice cykasy a jinany 

 Pustit si dva krátké filmy k jinanu dvoulaločnému 

o https://www.youtube.com/watch?v=A6cDOvpzwb0 2:34 min. film je ve slovenštině, proto 

prosím rodiče, aby v případě potřeby dětem překládali 

o https://www.youtube.com/watch?v=Qvwno98hFhU  1:20 min 

 
 

 

 2. úkol: Opakování si vytiskněte dvě strany na jeden list (bude mít formát A5) a vypracujte 

 Nemusíte nic posílat, pouze vlepit do sešitu k jehličnanům, je to minimum, které byste si měli 

pamatovat k jehličnanům. 
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JEHLIČNANY 

 

1. Na obrázku vidíš větvičky jehličnanů, uveď jejich celé jméno. 

a)..........................        b)...................... c)........................ d)....................... e)....................... 

..............................             .........................    ..........................      .......................    .......................... 

 

2. Dokážeš popsat jednotlivé části stromu a vysvětlit, proč se smrky 

vyvracejí častěji než borovice? 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Doplň do textu chybějící slova: 

Jehličnany patří mezi nahosemenné rostliny, to znamená, že 

.................................. jsou nahá, nejsou uložena v plodech. Název jehličnanů je 

od ............................... Ty nahrazují listy a u většiny jehličnanů neopadávají, 

výjimkou je .............................. ...................................  

Přenos pylu je u jehličnanů zajištěn pomocí ............................................... 



4. Poznáš, o jaký jehličnan se jedná? 

 

........................................... ............................................ roste v mírném až 

chladném pásmu celé severní polokoule. Je to středně vysoký strom s 

kuželovitou korunou, se zelenými krátkými jehlicemi. Je poměrně citlivý na 

znečištěné ovzduší. Jeho měkké dřevo se hojně používá ve stavebnictví a 

nábytkářství. Velkou nevýhodou je jeho mělký kořenový systém, takže při 

silném větru dochází k vývratům. 

 

.......................................... ............................................ je krásný strom, který v 

poslední době z našich lesů mizí. Citlivě reaguje na znečištěné ovzduší. Jehlice 

má tento strom ploché, tmavě zelené, s dvěma bílými proužky na spodní straně. 

Samičí šišky rostou na stromě vždy vzpřímeně a jsou rozpadavé. 

 

............................................... ...................................... roste v celé Evropě ve 

vyšších polohách. Jehlice jsou měkké a uspořádané ve svazečcích, na podzim 

opadávají. Má drobné malé šišky. Dřevo tohoto jehličnanu se používá v 

nábytkářství. 

 

........................................ .......................................... má jehličky dlouhé, 

nejčastěji vyrůstají po dvou. Nejlépe se tomuto jehličnanu daří na světlejších 

místech s chudou písčitou půdou.  

 

.............................................. .................................... je vzpřímený nižší strom s 

modrozelenými, velmi pichlavými jehlicemi. Modré dužnaté samičí šištice 

(jalovičky) se používají jako koření nebo jako přísada do alkoholických nápojů 

(borovička). 

 

................................................ .................................. je stromovitý nebo keřovitý 

jehličnan, často se vysazuje v parcích. Má tmavě zelené měkké jehlice. Semena 

jsou uložena v dužnatém obalu – míšku. Celá rostlina obsahuje velmi jedovatou 

látku – taxin. Jedinou nejedovatou částí je zmíněný červený míšek. 

 
 

 



RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

13. – 17. 4. 

 

15. 4. Středa 

- v učebnici si přečíst článek str. 55 cv. 18 

- pracovní sešit str. 44 cv. 6, 7 

- pracovní sešit str. 45 cv. 8, 9 

 

17. 4. Pátek 

- psací azbukou přepsat do sešitu článek v učebnici na str. 55 cv. 19 a přeložit do češtiny (nápověda – 

большой – velký) 

- přepsaný text mi poslat do skupiny na messengeru nebo na mail  

mailto:karbasova@zsdolnikounice.cz


Zeměpis 7. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 13. 4 do 17. 4. 2020 - zápis do 

sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

 

FINSKO – Helsinky (země tisíců jezer) 

Je členem EU, měna – euro, úřední jazyk – finština, švédština. 

Většinu území tvoří nížiny - lesy  

        - jezera 

       - močály, bažiny 

Chladné podnebí, celé pobřeží v zimě zamrzá. 

Významná těžba dřeva, dřevozpracující průmysl. 

Známá výroba elektroniky -  telekomunikačních zařízení (Nokia). 

 

DÁNSKO – Kodaň 

Je členem EU, měna – koruna, úřední jazyk – dánština. 

Leží na Jutském poloostrově a přilehlých ostrovech,  

(autonomní oblasti – Grónsko, Faerské ostrovy). 

Nížinatý stát, intenzivní zemědělství, významný rybolov. 

Průmysl potravinářský, strojírenský. 

Známá výroba hraček- LEGO. 

 

ISLAND – Reykjavík 

Není členem EU, měna – koruna, úřední jazyk – islandština, znakový jazyk 

Ostrovní stát, málo osídlený, chladné podnebí, ledovce. 

Častá sopečná činnost, gejzíry. 

Významný rybolov, využití geotermální energie. 
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POBALTSKÉ STÁTY  

LITVA – Vilnius  

LOTYŠSKO – Riga 

ESTONSKO – Tallin  

Bývaly součástí Sovětského svazu, dnes v EU, euro. 

Nížinatý povrch, chladnější podnebí. 

 

Na internetu najdi: NOKIA, harvestor, Legoland Billund, Hans Christian Andersen, most přes 

Öresund, geotermální elektrárna.  

Do sešitu stručně napiš co nebo kdo to je (byl). Úkol nemusíš posílat. 

 

Obrázky, videa, interaktivní úkoly, atd. najdete v online učebnici. 

Pro vstup do elektronické učebnice můžete použít tento odkaz (i bez registrace): 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis8_1/Zemepis8_1.mc&pageord=20 

 

 

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

http://www.jindrichpolak.wz.cz/ ( POZOR – dané učivo může být v jiném ročníku) 

nebo https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis 

 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis8_1/Zemepis8_1.mc&pageord=20
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Německý jazyk_7_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 13. dubna do 17. dubna 2020 

 

Procvičuj a upevňuj si slovní zásobu. PS str. 54 – 55 ; slovíčka snadno a rychle s aplikací WordTrainer 

FRAUS 

https://www.skolasnadhledem.cz/ , kód 502 044 – 502 055 zde najdeš i poslechy z PS, poslechy 

z učebnice nelze v tuto chvíli realizovat. V případě nutnosti poskytnu přepis poslechu. 

St_15. April 2020 , Mittwoch 

 Časové předložky am, um, von…. bis: am Montag, am Morgen, um fünf Uhr, von 8 bis 

12 Uhr 

 Wann? Kdy? _  části dne _uč. str. 48 cv.3 Jelikož nemůžeš poslouchat, tak alespoň 

přečti nahlas, doplň a přepiš do sešitu. Napsané věty si přelož. 

Přepis poslechu, uč. str.48 cv.3 

 
Natrénuj piktogramy a části dne:  

  
     ráno,             dopoledne,      v poledne,          odpoledne,         večer,            v noci  

 Zopakuj si časování sloves: gehen, haben, spielen, schlafen, sein, lernen 

 
 

Pá_17. April 2020 , Freitag 

 PS str. 44  vypracuj cvičení , poslech na www.skolasnadhledem.cz , kód 502 044 

 PS str. 44 cv. 2 si následně i přelož a překlad si napiš do PS 

 PS str. 45 cv. 4, 5 a), b)– vždy si nejprve přelož otázku a pak kresli 

 

AŤ SE VÁM PRÁCE DAŘÍ  

PŘÍPADNÉ DOTAZY NA E_MAILU :  svobodovasa@zsdolnikounice.cz  

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz


7.A, 7.B,   Občanská výchova – vyučující Bronislav Šmíd 

                                                 email: smid@zsdolnikounice.cz 

                                                             bronek.smid@gmail.com 

                                                mobil: 608886920    

 

 

T é m a:   Rodina,  její 

potřeby a přání v době 

Koronavirové – COVID 19 

 

Vymysli, napiš, nafoť a vytvoř projektovou 

práci nebo referát klidně formou prezentace 

o důležitosti rodiny a její soudržnosti 

v současné době. 

Pokud nebudeš něčemu rozumět, napiš i na 

soukromý email nebo i zatelefonuj. B. Šmíd. 

mailto:smid@zsdolnikounice.cz
mailto:bronek.smid@gmail.com

