
7.A 

ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 18.5. do 22.5. 

 

Pondělí 18.5. – pátek 22.5. 

Zopakuj si o životopise (v sešitě už máš zápis, můžeš si jej doplnit podle následujících informací): 

Životopis = CV (Curriculum vitae) 

- Posíláme do různých firem, kde se ucházíme o práci, přikládáme k přihláškám na vysoké školy 

- Cílem je podat informace o odbornosti a dalších schopnostech osoby 

- Obsahuje: 

a) jméno, příjmení, trvalé bydliště, telefon, e-mail, vzdělání, odborná praxe (kde všude jsme pracovali), 

absolvované zkoušky, kurzy, jazykové znalosti, zájmy; pište jen pravdivé informace; vynechte osobní, 

choulostivé informace 

b) CV vytvoříme na počítači; je důležitá spisovnost, přesné vyjadřování; posíláme vždy strukturovaný 

životopis (heslovitý výčet informací) 

c) průvodní „dopis“ (e-mail) – oslovíme v něm možného zaměstnavatele nebo personalistu dané firmy, 

napíšu, na jaký inzerát reaguji, co mohu nabídnout (vzdělání, praxi atd.), upozorním na CV,  které najde 

v příloze e-mailu, rozloučení, pozdrav 

Váš úkol: 

1. Představ si, že si hledáš na léto práci, brigádu, aby sis vydělal/a nějaké peníze na nový telefon. 

Procházel/a jsi inzeráty a našla několik nabídek brigád. Teď musíš oslovit vedoucího firmy a nabídnout 

mu svoje vzdělání, zkušenosti, schopnosti. Do následujícího vzoru životopisu zkus doplnit svoje údaje 

(datum narození, adresu, telefon si klidně vymysli), reference jsou jméno a kontakt na někoho, kdo tě 

zná a může o tobě něco říct, ví, jak pracuješ. Do nejvyššího dosaženého vzdělání doplníte (zatím) 

základní a rok ukončení. Do kolonky Absolvované kurzy, zkoušky, stáže doplníte různé kroužky, do 

kterých jste chodili, chodíte. Do Dosavadní odborné praxe doplň jakoukoliv brigádu, kterou už jsi 

absolvoval/a (můžeš doplnit i drobné domácí práce, se kterými rodičům pomáháš), napiš rok, kdy jsi 

pracoval/a, kde a jakou práci jsi přesně vykonával/a. 

2. Svůj životopis napiš čitelně a přehledně do svého sešitu, vyfoť a pošli mi, nebo jej napiš například ve 

Wordu a pošli mi e-mailem v příloze.  

3. Pro představu uvádím fiktivní životopis slečny Jany Novákové, která si našla v inzerátech letní brigádu 

u firmy Angrešt s r.o., zde by chtěla v létě pracovat jako sběračka angreštu. Poslala tedy panu řediteli 

svůj životopis a věří, že si ji pan ředitel na základě jejích zkušeností vybere: 

Životopis 
 

Jméno a příjmení:   Jana Nováková 

Datum narození:    1.1. 2005 

Adresa:     Meruňková 21, 602 00 Brno 

Telefon:     602 123 456 

E-mail:     jana@seznam.cz 

mailto:burianova@zsdolnikounice.cz


Reference: Jan Novák 602 123 654 (strýc – majitel firmy Meruňka s r.o., zabývá 

se sběrem  a zpracováním meruněk) 

Nejvyšší dosažené vzdělání:   2020 základní – ZŠ Meruňková, Brno 

       

Absolvované kurzy, zkoušky, stáže:  2019 letní kurz anglického jazyka (při sběru meruněk v Anglii) 

2018 kurz sázení stromků (na vysoké škole zemědělské v Brně) 

       

Dosavadní odborná praxe:  2019 Firma Meruňka s r.o. - letní brigáda – sběr meruněk 

v evropských zemích 

     2017 Firma Ovoce a.s. - letní brigáda - sázení ovocných stromků

      

Jazykové znalosti: anglický jazyk – pokročilá znalost, italský jazyk – pokročilá znalost, 

ruský jazyk – začátečnice 

Další speciální znalosti, dovednosti a schopnosti: 

Znalost práce na počítači, zodpovědnost, spolehlivost, zkušenosti s přípravou netradičních ovocných pokrmů a 

jejich prezentace na firemních akcích 

 

V Brně dne 18.května 2020 

 Podpis 

 

 

 

 



Matematika – 7. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz. Týden od 18. 5. do 22. 5. 2020 

Na úvod test – procenta. 

https://forms.gle/UNjX9qPyXv4GJGjL9 

Test vypracuj do 20. 5. 2020 

 

ZÁKLAD, PROCENTOVÁ ČÁST, POČET PROCENT 

Při výpočtech s procenty se setkáme se třemi základními typy příkladů: 

výpočet základu 

výpočet procentové části 

výpočet počtu procent 

Základ se většinou označuje písmenem z, představuje celek (např. 200 kg, 50 km nebo 30 žáků ve 

třídě). Základu vždy odpovídá 100%. 

Procentová část se většinou označuje písmenem č, představuje část celku, má stejnou jednotku jako 

základ (např. 20 kg, 15 km nebo 12 chlapců ve třídě). 

Počet procent se většinou označuje písmenem p, představuje počet procent odpovídající procentové 

části (např. 10%, 30%, 40%). 

10% z 200 kg je 20 kg 

30% z 50 km je 15 km 

40% z 30 žáků je 12 chlapců (žáků) 

Je-li počet procent menší než 100%, je procentová část menší než základ. 

40% z 200 cm je 80 cm 

Je-li počet procent větší než 100%, je procentová část větší než základ. 

150% z 50 kg je 75 kg 

Příklady s procenty lze vždy řešit několika způsoby, například s využitím jednoho procenta, ale já 

doporučuji využít trojčlenku. Můžu použít stejný postup, u procent se využije přímá úměrnost – šipky 

stejným směrem. Stačí si zapamatovat, že základ je 100%. 

 VÝPOČET PROCENTOVÉ ČÁSTI (musíme znát základ a počet procent) 

Ve cvičeních 17 až 19 jste v minulém týdnu vypočítali procentovou část třemi různými způsoby, já 

doporučuji trojčlenku. 

Podívej se na: https://www.youtube.com/watch?v=w08rAys1ryg 

 

mailto:zoufaly@zsdolnikounice.cz
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ÚKOL -  pracovní sešit, strana 28, 29 cvičení 20 až 24, úkoly si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš je 

posílat.  

Odkaz pro vstup do elektronické učebnice: 

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

maintitle=Matematika7_3/Matematika7_3.mc&pageord=16 

Vzorový příklad – 28/20 a) 

13% ze 65 g 

Základ 65 g je 100%, zapíšu trojčlenku  100% ................. 65g 

13% mám vypočítat     13% .................. x g   

Úměrnost u procent vždy přímá    
𝑥

65
=

13

100
 

       𝑥 =
13 .  65

100
 

       x = 8,45 g 

POZOR – na příklady typu: šaty stály původně 800 Kč a byly zlevněny o 10%. Za kolik korun se 

prodávají? 

Vypočítám buď: 

10% z 800 Kč je 80 Kč, ale to je sleva, dále musím vypočítat 800 Kč – 80 Kč = 720 Kč 

nebo 

sleva 10% znamená, že se šaty prodávají za 90% původní ceny, 100% - 10% = 90% 

90% z 800 Kč je 720 Kč 

Šaty se prodávají za 720 Kč 

 

NEPOVINNÝ ÚKOL – úkol pro rychlejší nebo „šikovnější“ nebo nevím jak to nazvat. 

Prostě, kdo zvládnete, strana 29 cvičení 25 až 28. 

 

VÝPOČET POČTU PROCENT (musíme znát základ a procentovou část) 

Pracovní sešit strana 30 – odkaz pro vstup do elektronické učebnice: 

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

aintitle=Matematika7_3/Matematika7_3.mc&pageord=17 

Jednoduché příklady lze řešit zpaměti: 

Kolik procent je 20 cm ze 40 cm? Je to 50% (je to polovina celku). 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika7_3_PS/Matematika7_3_PS.mc&maintitle=Matematika7_3/Matematika7_3.mc&pageord=16
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika7_3_PS/Matematika7_3_PS.mc&maintitle=Matematika7_3/Matematika7_3.mc&pageord=16
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika7_3_PS/Matematika7_3_PS.mc&maintitle=Matematika7_3/Matematika7_3.mc&pageord=17
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika7_3_PS/Matematika7_3_PS.mc&maintitle=Matematika7_3/Matematika7_3.mc&pageord=17


Kolik procent je 45 minut z 60 minut? Je to 75% (jsou to tři čtvrtiny) 

Kolik procent jsou 4 GB z 20 GB? Je to 20% (je to jedna pětina) 

ÚKOL -  pracovní sešit, strana 30 cvičení 29, úkol si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš jej posílat.  

U těžších příkladů můžeme využít výpočet s jedním procentem nebo trojčlenku. 

ÚKOL -  pracovní sešit, strana 30 cvičení 30 a 31, úkoly si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš je 

posílat.  

Podívej se na: https://www.youtube.com/watch?v=ve2c8WxRuSs 

ÚKOL -  pracovní sešit, strana 30,31 cvičení 32 až 35, úkoly si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš je 

posílat. 

Vzorový příklad – 30/32 a) 

Kolik procent je 18 z 900 

Základ 900 je 100%, zapíšu trojčlenku  100% ................. 900 

Kolik % je 18       x % .................. 18    

Úměrnost u procent vždy přímá    
𝑥

100
=

18

900
 

       𝑥 =
18 .  100

900
 

       x = 2% 

 

VÝPOČET ZÁKLADU (musíme znát počet procent a odpovídající procentovou část) 

Pracovní sešit strana 31 – odkaz pro vstup do elektronické učebnice: 

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

aintitle=Matematika7_3/Matematika7_3.mc&pageord=17 

Jednoduché příklady lze řešit zpaměti. 

ÚKOL -  pracovní sešit, strana 31 cvičení 36 a 37, úkoly si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš je 

posílat. 

U těžších příkladů můžeme využít výpočet s jedním procentem nebo trojčlenku. 

ÚKOL -  pracovní sešit, strana 31 cvičení 38 a 39, úkoly si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš je 

posílat.  

Podívej se na: https://www.youtube.com/watch?v=Tbkonx6Iyjo 

 

Opět doporučuji využívat trojčlenku. 

https://www.youtube.com/watch?v=ve2c8WxRuSs
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika7_3_PS/Matematika7_3_PS.mc&maintitle=Matematika7_3/Matematika7_3.mc&pageord=17
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika7_3_PS/Matematika7_3_PS.mc&maintitle=Matematika7_3/Matematika7_3.mc&pageord=17
https://www.youtube.com/watch?v=Tbkonx6Iyjo


ÚKOL -  pracovní sešit, strana 32 cvičení 40 až 43, úkoly si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš je 

posílat.  

Vzorový příklad – 32/40 a) 

Vypočítej základ, jestliže 32% je 20,8 dag 

32% je 20,8 dag, zapíšu trojčlenku  32% ..............20,8 dag 

Základ je 100%     100 % ................x dag    

Úměrnost u procent vždy přímá    
𝑥

20,8
=

100

32
 

       𝑥 =
100 .20,8

32
 

       x = 65 dag 

 

Pokud ti něco nepůjde nebo budeš mít problém, napiš. 

 

 

 

Pro zájemce bude videokonference Zoom ve středu 20. 5. 2020 od 12.30 do 13.30. 

Můžeš se přihlásit s dotazy. 

 

 

 



7.A  

ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

18. – 22. 5. 

 

Pondělí 18. 5. 

- opsat si slovíčka z Quizletu kapitolu 6A 

- na Quizletu udělat část Learn a Write 

- WB str. 54 cv. 1, 2 

 

Středa 20. 5.  

- na Quizletu udělat část Test a Match 

- NOVÁ GRAMATIKA – SHOULD / SHOULDN’T 

 - ve WB na str. 79 si přečti a zvýrazni část 6.1 

 - dovysvětlení: - sloveso should (měl by) / shouldn’t (něměl by) je jedno z modálních sloves 

            - sloveso za ním se používá v základním tvaru 

   - Já bych měl jít k zubaři – I should go to the dentist 

   - Neměl bys to dělat. – You shouldn’t do this. 

- WB str. 54 cv. 3 

 

Čtvrtek 21. 5. 

- WB str. 55 cv. 5 

- zahrej si Kahoot na rady, co by kdo měl nebo neměl udělat, využij odkaz: 

https://kahoot.it/challenge/02724802?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-

4b624169be43_1588579537066 

- nebo běž na kahoot.it a zadej PIN: 02724802 

- Kahoot je otevřený do pátku 22. 5. do 14:00 

 

mailto:karbasova@zsdolnikounice.cz
https://kahoot.it/challenge/02724802?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-4b624169be43_1588579537066
https://kahoot.it/challenge/02724802?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-4b624169be43_1588579537066


Fyzika 7. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 18.-22. květen 

Pročti si učivo o atmosférickém tlaku a napiš si zápis do sešitu z učebnice str. 90 modrý rámeček. 

Možnost videokonference opět ve stejný čas pondělí 7A- v 9 hod. 7B- v 10 hod. 

Topic: Jitka Odehnalová's Personal Meeting Room 

 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/3314774791?pwd=c2lHa1hzVGtqOWxHUEZseWpMRG5nUT09 

 

Meeting ID: 331 477 4791 

Password: 3Ed8aW 

 

 

 

 

 

 

mailto:Odehnalova@zsdolnikounice.cz
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Přírodopis 7. A 

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz 

18. 5. – 22. 5. 2020 

1. hodina 

 Opakování květ, květenství, oplození opylení 

https://forms.gle/scynCUM6cJTdGohh6 odeslat do středy 20. 5. do 24:00. 
 Téma plody a semena 

 Opsat/vytisknout a nalepit zápis a podle učebnice na str. 85 a 86 doplnit zástupce. Popř. můžete kouknout na 

video a z něj si opsat. 

 Plod a semeno 

https://www.youtube.com/watch?v=pO0_rxSDySw&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=

12 14:02 min 

Plod 

Plod vzniká přeměnou semeníku. Tvoří ho semena a oplodí. Semeno 

vzniká z vajíčka. Obal semena se nazývá osemení. Plody dělíme: 

Suché nepukavé – většinou obsahuje jen jedno semeno 

Nažka: 

Obilka: 

Oříšek: 

Suché pukavé – často obsahují více semen, oplodí puká  

Lusk: 

Tobolka:  

Šešule:  

Šešulka: 

Dužnaté  

Peckovice:  

Bobule:  

Nepravé plody: vznikají i z květních obalů. Např. uschlé kališní lístky ve 

spodní části jablka. 

Malvice (semena jsou v jádřinci):     

Češule (obsahuje nažky):  
Souplodí: vzniká v květech s větším množstvím pestíků. 

Souplodí peckoviček:  

Souplodí nažek:  
2. hodina 

 Téma rozšiřování plodů a semen  

 Opsat/vytisknout a nalepit zápis a podle učebnice na str. 86 doplnit zástupce. Popř. můžete kouknout na video 

a z něj si opsat. 

 https://www.youtube.com/watch?v=oOI58w9m6SA&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=

13 10:10 min. 

Rozšiřování plodů a semen 
Rostliny rozšiřují svá semena, aby si mladé rostlinky neubírali světlo, 
živiny a prostor. 
Rostliny jsou rozšiřovány: 
Větrem: 
Vodou:  
Živočichy 
 uvnitř těl: 
 vně těl: 
Samovolně: 

mailto:raus@zsdolnikounice.cz
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7.A  

RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

18. – 22. 5. 

 

Středa 20. 5. 

- na Quizletu trénovat lekci Цвета (Barvy) – udělat část Learn a Write 

- z učebnice str. 65 přepsat do sešitu psací azbukou cv. 20a (2 odstavce) 

 

 

Pátek 22. 5.  

- na Quizletu trénovat lekci Цвета (Barvy) – udělat část Test a Match 

 

mailto:karbasova@zsdolnikounice.cz


Zeměpis – 7. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 18. 5. do 22. 5. 2020 

Zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

 

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA 

Rumunsko, Bulharsko, Albánie a státy bývalé Jugoslávie 

 

RUMUNSKO – Bukurešť 

Je členem EU, měna – rumunské leu, úřední jazyk – rumunština. 

Leží na Balkánském poloostrově, dosahuje k Černému moři. 

Nejvýznamnější: - pohoří - Karpaty  

 - nížina - Valašská 

 - řeka – Dunaj 

Patří k hospodářsky nejméně vyspělým zemím EU, dobré  

podmínky pro zemědělství, výroba automobilů Dacia. 

Rozvoj cestovního ruchu. 

 

BULHARSKO – Sofie 

Je členem EU, měna - lev, úřední jazyk – bulharština. 

Leží na Balkánském poloostrově, dosahuje k Černému moři. 

Dunaj tvoří většinu severní hranice. 

Pohoří Stara planina, Rodopy. Úrodné nížiny, pěstování ovoce  

a zeleniny. Významný cestovní ruch.  

 

ALBÁNIE – Tirana 

Není členem EU, měna – albánský lek, úřední jazyk – albánština. 

Dlouholetá izolace vůči zbytku světa vedla k úpadku hospodářství. 

Má nejnižší životní úroveň v Evropě. 

 

 

mailto:zoufaly@zsdolnikounice.cz


V elektronické učebnici strana 56, 57, (Albánie 55) 

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=28 

 

 

 

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=28
http://www.jindrichpolak.wz.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis


Německý jazyk_7_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 18. května do 22. května 2020 

Procvičuj a upevňuj si slovní zásobu. PS str. 54   –   55; slovíčka snadno a rychle s aplikací Word Trainer 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_20. Mai 2020, Mittwoch 

 Uč. str. 52 – Grammatik – přečti si nahlas jednotlivé věty a ústně (písemně) si je 

přelož; vynechané tvary u ich a er jsou totožné muss, ale to jistě víš. Sleduj a 

upevni si slovosled ve větě s modálním slovesem! 

 Uč. str. 52 cv.14 – tvoř věty se slovesem müssen (nápověda i slovosled v tabulce 

Grammatik) ZumB. Ich muss zu Hause helfen. Wir müssen Englisch lernen. 

 

Pá_22. Mai 2020, Freitag      

 https://www.skolasnadhledem.cz/game/2643 

 
 

 PS str. 49 cv. 12 – do obdélníčků vpisuj infinitivy významových sloves dle vzoru, opět 

se můžeš inspirovat v uč. na str. 52 

 PS str. 49 cv.13a) – tvoř dvojice, pro lepší přehlednost si je očísluj a napiš 

 PS str. 49 cv.13b) – doplněné věty si do PS i přelož, upevníš si tak větný rámec věty se 

způsobovým slovesem. 

vypracované cv. 14 ze str. 50 v PS pošli na moji mailovou adresu  

                               svobodovasa@zsdolnikounice.cz   do středy 27. 5. 2020. 

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

 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/
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7. A, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 18. do 22. května 

1. hodina – nadpis – Třicetiletá válka – přečíst jednotlivé kapitoly v učebnici na stranách 101 – 104, 

zápis do sešitu – rámeček ze strany 104 dole: 

 

2. hodina – videa k látce: 

https://www.youtube.com/watch?v=quYXrpTItws 

https://www.youtube.com/watch?v=LoTgffAPK2U 

https://www.youtube.com/watch?v=P-jBgStLNTs 

https://www.youtube.com/watch?v=EtUrCgcefTk 

https://www.youtube.com/watch?v=lnfsK8j5rec 
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