
7.A 

ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 15.6. do 19.6. 

Pondělí 15.6.  

1. Procvičuj slova jednoznačná a mnohoznačná, zde: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=%C4%8C

esk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+V%C3%BDznam+slov#selid  

Středa 17.6. 

1. Procvičuj druhy pojmenování, zde: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=%C4%8C

esk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+V%C3%BDznam+slov#selid  

 

Čtvrtek 18.6.  

1. Dnes si procvičíš synonyma, homonyma, všechna cvičení 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=%C4%8C

esk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+V%C3%BDznam+slov#selid  

Pátek 19.6. 

1. Dnes tě čeká tvoření slov, vyber si od každého způsobu alespoň jedno cvičení: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=%C4%8C

esk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Tvo%C5%99en%C3%AD+slov#selid  
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Matematika – 7. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz. Týden od 15. 6. do 19. 6. 2020 

Hranoly – výpočty 

V elektronické učebnici si pročti strany 16 až 24. 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika8_2/Matematika8_2.mc&pageord=9 

 

Vypracuj úkoly v pracovním sešitu, strana 12 až 18. 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika8_2_PS/Matematika8_2_PS.mc&m

aintitle=Matematika8_2/Matematika8_2.mc&pageord=8 

POZOR – pracovní sešit doma nemáte, musíš použít elektronickou verzi a úkoly zapisovat do sešitu. 

Případné dotazy probereme ve škole. Pokud do školy chodit nebudete a máte dotazy, napište, 

domluvíme videokonferenci. 

Závěrečný test: 

https://forms.gle/BaymCzZ1fM68nart5 

Test vypracuj do 17. 6. 2020 
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7.A  

ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

15. – 19. 6. 

 

Pondělí 15. 6. 

- WB str. 62 cv. 1, 2 

- www.projectonlinepractice.com – Lekce 6 What’s up? část Grammar 1-5 

 

Středa 17. 6. 

- WB str. 62 cv. 3 

- www.projectonlinepractice.com – Lekce 6 What’s up? část Vocabulary 1 -5, Skills 1-5 

 

Čtvrtek 18. 6. 

- WB str. 63 cv. 4, 5, I can 

- www.projectonlinepractice.com – Lekce 6 What’s up? část Test yourself 1-5 
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Přírodopis 7. A 

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz 

15. 6. – 19. 6. 2020 

1. a 2. hodina 

 Téma: hlavní čeledi jednoděložných rostlin (liliovité, amarylkovité, lipnicovité) 

 Podívat se na videa 

https://www.youtube.com/watch?v=gwSN3vP31nc&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=

29 13:12 min. (liliovité + opakování znaků jednoděložných) 

 https://www.youtube.com/watch?v=DnWEMiaT6L8&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=

30  11:51 min. (amarylkovité, lipnicovité) 

 https://www.youtube.com/watch?v=R2cGb93aspM&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=

31 12:53 min. (hospodářsky využívané lipnicovité) 

 Do sešitu nalepit, nebo opsat zápis 

 

 

¨ 

Zelenina z rodu česnek (česnek, cibule, pažitka, pór) jsou nejčastěji řazeny do čeledi amarylkovité, 

někteří autoři ji řadí do čeledi liliovité. Můžete se setkat i se zařazení do čeledi česnekovité. 

Poznačte si zástupce rodu česnek 
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7.A  

RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

15. – 19. 6. 

 

Středa 15. 6. 

- na Quizletu zopakovat lekci Семья: 

https://quizlet.com/498008935/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F-flash-cards/ 

- na Quizletu zopakovat lekci Азбука: 

https://quizlet.com/424010735/%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-flash-cards/ 

- na Quizletu zopakovat lekci Школьные предметы: 

https://quizlet.com/466947455/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%

B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B-flash-cards/ 

 

Pátek 19. 6. 

- na Quizletu zopakovat lekci Животные: 

https://quizlet.com/499147313/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%

B5-flash-cards/ 

- na Quizletu zopakovat lekci Číslovky 11-20: 

https://quizlet.com/502417477/cislovky-11-20-flash-cards/ 

- na Quizletu zopakovat lekci Barvy: 

https://quizlet.com/506062942/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-barvy-flash-cards/ 
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Zeměpis – 7. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 15. 6. do 19. 6. 2020 

Závěrečné opakování. 

Elektronická učebnice strany 77 a 78: 

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

=38 

a pracovní sešit strany 45 a 46: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis8_1_PS/Zemepis8_1_PS.mc&

maintitle=Zemepis8_1/Zemepis8_1.mc&pageord=22 

Úkoly nemusíš posílat. Máš splněný test z minulého týdne? 

V Bakalářích si zkontroluj průměr, tento týden dopíšu poslední hodnocení za červen. 
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Německý jazyk_7_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 15. června do 19. června 2020 

 

St_17. Juni 2020, Mittwoch  

 Z nabídky vybíráš slovo, které je již ve správném tvaru. 

 

 Zde stačí slova seřadit ve správném pořadí. 

 

PŘIPRAV SI A ODEVZDEJ UČEBNICI A PRACOVNÍ SEŠIT!  
VŠE BUDE ULOŽENO DO KABINETU CIZÍCH JAZYKŮ _ p.uč. Šárka Svobodová 

Kdo neodevzdá a v září nepředloží, kupuje celý set nový!!! 
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https://www.skolasnadhledem.cz/game/2562, výsledky(tabulku s celkovou úspěšností) testu 

zdokumentuj a odešli na moji mailovou adresu svobodovasa@zsdolnikounice.cz do 19.6.2020 😊 

                              

Pá_19. Juni 2020, Freitag   

 

 Z nabídky infinitivů vybereš vždy jeden, který je nejméně hodí. 

 

 https://www.skolasnadhledem.cz/game/2559  

 

www.skolasnadhledem.cz kód 502 005 - 502 055 

V případě jakýchkoliv nejasností při řešení úkolů pište na moji mailovou adresu 😊 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2562
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7. A, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 15. do 19. června 

1. – 2. hodina – test - https://forms.gle/xce7Z3nBqov9D1jH7 (do příštího čtvrtku) 

 

 

https://forms.gle/xce7Z3nBqov9D1jH7


Fyzika 7. ročník 

Odehnalová Jitka, Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 15.-19. června 

Tento týden zkusíme zopakovat to, co byste už měli z fyziky umět. Je to učivo, které jsme probírali 

ještě společně. Jedná se o učivo o síle. 

Zkus doplnit následující text. Řešení mi nemusíš posílat. Já vám řešení pošlu příští týden. 

 

Síla a účinky sil: Síla je fyzikální veličina, která popisuje v……………………… 

p……………………… těles. Je určena s………………… a v……………………. Hlavní jednotkou je 

………………… (…… ).  Síla se měří pomocí ……………………. Sílu znázorňujeme pomocí 

orientované ú………………, která určuje její s……………, v………………… a p………………………. 

Síla může svým působením: a) změnit tvar tělesa (účinek d……………………………), b) 

uvést těleso do pohybu nebo klidu nebo měnit rychlost a směr pohybu tělesa 

(účinek p……………………).  

 

Skládání sil: Skládat síly znamená nahradit několik sil jedinou se s………………………… 

účinky. Skládáme-li síly působící ve stejném směru, je výslednice rovna jejich 

s………………. Skládáme-li síly působící v opačném směru, je výslednice rovna jejich 

r…………………. Různoběžné síly skládáme užitím r……………………………… sil.  

 

Gravitace: Všechna tělesa jsou přitahována k Zemi. Příčinou je g………………………… 

síla (Fg), kterou Země působí na tělesa. Projevuje se nejen na povrchu a v okolí 

Země, ale také kolem všech ostatních těles. Je to vždy síla př……………………… 

S rostoucí vzdáleností mezi tělesy se Fg z……………………….  Fg  je tím větší, čím větší 

je h……………………… přitahujících se těles. Tíhová síla (FG) je výslednicí 

s…………………………… o…………………………… síly a g…………………………… síly. Pro tíhovou sílu 

platí vztah: …………………………., kde ……… je hmotnost tělesa a ……… je tíhové zrychlení. 

T…………… tělesa (G) je síla, kterou je těleso přitahováno k Zemi. Projevuje se jako 

tl…………………… síla, kterou působí těleso na podložku, nebo jako ta………………… síla 
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napínající závěs. Její působiště leží ve stykové ploše tělesa s podložkou nebo 

v bodě závěsu. Pro t…………… platí vztah: ………………………………. 

Směr s………………… je směr do středu Země a k jeho určování se používá 

o……………………. Směr kolmý na tento směr se nazývá v……………………… směr. K jeho 

určování se používá v…………………………….  

 

Tření: Při pohybu jednoho tělesa po druhém, vzniká na styčné ploše t…………… síla, 

která pohyb omezuje. Velikost této síly závisí na síle, kterou jsou tělesa tlačena 

k sobě a na druhu st…………………… ploch. Při tření v………………………  je t………………  síla 

mnohem menší než při tření s……………………….   

 

N………………………… pohybové zákony:  

1.NZ – zákon s…………………………… zní: ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.NZ – zákon s………… zní: Síla působící ve směru pohybu tělesa z………………………… 

rychlost tělesa. Síla působící proti směru pohybu způsobuje z…………………………… 

rychlosti tělesa. Změna rychlosti je tím větší, čím …………………… je síla, a tím menší, 

čím …………………… je hmotnost tělesa.  

3.NZ – zákon a……………………… a r…………… zní: …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………   . 

 

Těžiště: Těžiště tělesa je působiště t……………………… síly a určíme ho jako průsečík 

t…………………. Každé těleso má vždy pouze j………………… těžiště. Těžiště nemusí být 

vždy u…………………………… tělesa, ale nachází se blíže k místu, kde je v…………… látky.  

 



Rovnovážná poloha těles: Podle vzájemné polohy t………………… a z……………… tělesa 

rozeznáváme tři různé rovnovážné polohy: s……………… (stabilní), v……………… 

(indiferentní) a vratká (l…………………).  

 

Otáčivé účinky síly se projeví, pokud se těleso může otáčet kolem pevné osy a 

závisí na velikosti s…………… a délce r………………… (vzdálenost působiště síly od osy 

otáčení). Součin r………………… a velikosti s…………… je moment s……………  (M = ………… ).  

Rovnováha na páce nastane, platí-li: ……………………………………………. Rovnováha na kladce 

pevné nastane, platí-li: …………………. Rovnováha na kladce volné nastane, platí-li: 

…………………. Užitím jednoduchého kladkostroje lze břemeno zvednout 

p…………………………… silou: …………………….  

 

Deformační účinky síly: Působí-li síla kolmo na plochu, označujeme ji pojmem 

………………………… síla. Účinky ……………………… síly vyjadřuje ………………  -  ten vypočítáme 

podle vzorce ……  =  ……………, ve kterém je ……  tlaková síla a  ……  plocha, na kterou 

tlaková síla působí. Jednotkou tlaku je …………………… (……). Deformační účinky 

tlakové síly se snižují …………………………… plochy (lyže, sněžnice, pásy tanku, …). Tlak 

se zvýší ……………………………… plochy (jehla, nůž, hřebík, sekera).    

 

 


