
ČESKÝ JAZYK 

Od 18. 3. do 24. 3. 

Středa 18.3. 

1. K těmto rčením doplň vlastnost (do sešitu) 

Je kam vítr, tam plášť =  

Má dobré srdce= 

Má srdce na dlani= 

Nechal by si pro korunu koleno vrtat= 

Je co na srdci, to na jazyku= 

Dělá z komára velblouda= 

 

Čtvrtek 19.3. 

1. Příprava na slohovou práci (vše do sešitu): 

Vyber si kamaráda, nebo člena rodiny a napiš (jedním, dvěma slovy): 

a) Jaký má vztah k práci (např. Táta je pracovitý, svědomitý atd.) 

b) Jaký má vztah k ostatním lidem (např. Táta je přátelský, všem pomáhá) 

c) Jaké má další vlastnosti 

d) Jaké má zájmy, koníčky 

Pátek 20.3. 

1. Do sešitu (s pomocí zápisů a cvičení z minulých hodin) napiš nanečisto charakteristiku 

kamaráda, nebo člena rodiny. Postupuj podle následující osnovy: 

a) Vnější vzhled (napíšeš, jak vypadá – postava, vlasy, obličej, oči, ústa, nos atd.) 

b) Vztah k práci, povinnostem 

c) Vztah k ostatním lidem 

d) Další vlastnosti 

e) Zájmy, koníčky, co mu/jí jde dobře, co hůře 

2. V charakteristice použij jedno přirovnání, jedno rčení, dodržuj odstavce, pozor na pravopis 

Pondělí 23.3. 

1. Dokončuj charakteristiku v sešitě 

 

 

 

 



Matematika, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 18. 3 do 24. 3. 2020 

 – 4 vyučovací hodiny 

 

1. a 2. hodina – Pracovní sešit – dopočítat všechny příklady na straně 45 

3. a 4. hodina – Pracovní sešit – dopočítat všechny příklady na straně 46 
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ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

18. 3. – 24. 3. 

Středa 18.3. 

- do sešitu Exercise book udělat následující cvičení, piš celé věty do sešitu: 

1. Complete the words in each sentence. (Doplň správně slova – anybody, anything, everything,…) 

1. ________body sent me a text while I was in the cinema! 

2. Tom didn’t eat ________thing for breakfast. 

3. I’ve looked ________where, but I can’t find my mobile phone. 

4. ________one lives in that old house. It has been empty for years. 

5. ________body loves holidays! 

6. Did you go ________where special on holiday? 

7. I saw ________thing run across the floor. It was a spider! 

8. She said she heard a noise, but I heard ________thing. 

 

2. Complete the sentences with following pronouns: Doplň věty pomocí následujících slov 

Anything(2x) nobody(2x) something         everybody (2x)     everything anywhere   

 anybody 

What's that noise? There's _________________ in the kitchen. 

They are all laughing. _________________ is happy. 

I can’t find my pen. Can you see it _________________? 

The classroom is empty. ________________ is there. 

The house is dark. There isn't ______________________ at home. 

Is there _____________________ under the tree? 

They are all angry. ___________________ is laughing. 

I didn’t say _____________________. 

I passed the test. I had _________________________OK.  

This is the last question. _____________________ has finished 9 questions. 

3. Translate the sentences - Přelož věty: 

Někdo přišel. 

Nikoho jsem neviděl. 

Všichni byli ve třídě. 
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Viděl jsi někoho? 

Nic jsem nejedl. 

Někoho jsem potkal. 

Nic jsem nenapsal. 

Všechno jsem řekl. 

Čtvrtek 19. 3.  

- opsat si z quizletu slovíčka 4D 

- pro zopakování udělat následující cvičení do sešitu 

1. Complete the sentences. Choose from these words. 

something - nothing  - nobody - everything - everyone - everywhere - anything - 
someone 

1. ________ wants to be lonely. We all want friends. 

2. We spent a week in London and we went ________! 

3. Can you buy me _________ to read? 

4. I’ve got _________ to do. I’m bored. 

5. I saw a film last night but I can’t remember ________ about it! 

6. I was really happy when _________ came to my party. 

7. When I dropped my purse, _________ picked it up and took it to the police 

station. 

8. He ate ________ on his plate because he was really hungry. 

 

- učebnice str. 50 – přečíst si článek, do sešitu vypracovat cv. 1b a cv. 2 n str. 51 

 

23. 3. Pondělí 

- WB str. 40 cv. 1, 2 

- do sešitu udělat následující cvičení 

1. Choose the correct words. 

Rose I’m sorry (1) I / I’m late. I got lost. I forgot to (2) turn / walk right at (3) the / a roundabout. 

Ken That’s OK. 

Rose I had a map, but I couldn’t find it. I looked (4) anywhere / everywhere. 

Ken Did you find it? 

Rose No. So I had to ask (5) somebody / anybody for directions. 

Ken How (6) long / far did it take you to get here from the bus station?  



RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

18. – 24. 3. 

 

18. 3. Středa 

- opakovat slovní zásobu 

- do sešitu přeložit následující věty: 

1. To je můj kamarád. 

2. On se jmenuje Igor. 

3. Jemu jsou 4 roky.  

4. On má psa.  

5. Odkud je? On je z Moskvy. 

 

20. 3. Pátek 

- do sešitu přepsat psací azbukou následující text: 

Здравствуй Милан! Вчера я был у бабушки и дедушки. Мы смотрели телевизор. У них дома 

лошадь. Они из деревни. Это маленькая деревня. Из этой деревни моя подруга Симона. Ей 

десять лет. 
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Zeměpis, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 18. 3 do 24. 3. 2020. 

 – zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit), v učebnici přečíst strana 36, 37 

 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

• Monarchie - královna Alžběta II. 

• 4 země: Anglie, Skotsko, Wales, S. Irsko 

• Není člen EU, měna: britská libra, angličtina 

• hlavní město: Londýn  

Přírodní poměry 

• povrch: sever - vysočiny bez lesů – Skotská vysočina: Ben Nevis 

   jih – nížinatý 

• podnebí: oceánské – proměnlivé a deštivé 

• vodstvo: řeky krátké - Temže   

      jezero Loch Ness ve Skotsku 

 

Hospodářství 

• patří k nejvyspělejším hospodářským státům světa – G8 

průmysl: strojírenský (Rolls Royce, Jaguar) 

   textilní, chemický, … 

  významný je cestovní ruch a bankovnictví 

 

Města: Liverpool, Manchester, Newcastle, Birmingham 

        Edinburgh – hl. město Skotska 

        Glasgow – největší město Skotska 

        Cambridge, Oxford – univerzity 
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Zajímavosti 

• Stonehenge - kamenná stavba v jižní Anglii 

• observatoří v Greenwichi prochází nultý poledník 

• v Liverpoolu vznikla skupina The Beatles 

• Londýnské letiště Heathrow patří mezi největší na světě 

• Skotsko – kroj, dudy, whisky, Nessie – lochnesská příšera 

 

 

 

Vytvoř dvojice 

 

1 – Robin Hood    A – národní fotbalový stadion 

2 – Heathrow    B – sídlo britského panovníka 

3 – Alžběta II.                                 C – královský park 

4 – Queen    D – nejslavnější tenisový turnaj 

5 – Wembley    E – legendární zbojník 

6 – James Bond    F – jezero proslavené údajnou příšerou 

7 – Buckinghamský palác  G – letiště v Londýně 

8 –  doubledecker                          H – britská královna 

9 – Wimbledon                              CH- britská rocková hudební skupina 

10-  Commonwealth                       I – britský agent 007 

11-  William Shakespeare      J – typický červený autobus v Londýně 

12-  Tower Bridge                            K – volné sdružení VB a bývalých kolonií 

13-  Hyde Park       L – zvedací most v Londýně nad Temží 

14-  Loch Ness      M – významný anglický básník a dramatik 



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

Zadání  úkolů pro domácí přípravu od 18. 3. do 25. 3. 2020 

 

Procvičuj a upevňuj si slovní zásobu. 

https://www.skolasnadhledem.cz/ , kód  502 034 – 502 042 

https://www.umimenemecky.cz/ 

PS str. 43; slovíčka snadno a rychle s aplikací WordTrainer FRAUS 

St_18.3.2020 

 UČ. STR. 43 _cv. 1 a) trénuj čtení, b),c)_ říkej si nahlas  

 Uč. str. 46_ opakuj si _ lze vypracovat na A4, do sešitu či do dokumentu_Word a 

poslat mi to ke konrole 

 PS  str. 41 – 42 , Wiederholungstest 3 _ překontroluj si výsledky svého snažení 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Pá_20.3.2020  

Vypracuj a v příloze emailu pošli na moji adresu: svobodovasa@zsdolnikounice.cz, 

nezapomeň se podepsat. 
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St_25.3.2020  

Vypracuj a v příloze emailu pošli na moji adresu: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

 

 

 

VĚŘÍM, ŽE SE NĚMČINOU ZABÝVÁŠ ALESPOŇ VE STŘEDU A V PÁTEK, VE FORMĚ, KTERÁ TĚ BAVÍ.  

AŤ SE TI PRÁCE DAŘÍ, PŘÍPADNÉ DOTAZY NA EMAILU : svobodovasa@zsdolnikounice.cz  
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Dějepis – 18. března – 24. března 

Středa 18. března – strana 76 – 78 – výpisky do sešitu z jednotlivých kapitol 

Pátek 23. března – strana 78 – napsat do sešitu program husitů + zpracovat referát na jednu 

osobnost husitského hnutí a do 25. března poslat mailem na bublak@zsdolnikounice.cz, bude 

ohodnoceno 
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Fyzika  

Jitka Odehnalová, odehnalova@zsdolnikounice.cz 

18. – 24.3.  

 

Pá- 20.3.2020 

Kapilární jevy 

Uč str. 70-72 pročíst a zapsat zápis do sešitu 

Út- 24.3.2020 

Zkus vypracovat pracovní list je tam pár pokusů, které by tě mohli bavit. Pokud na nějaké nebudeš 

mít pomůcky tak nevadí. Zkus si najít na internetu podobné pokusy a podívej se na ně. 
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Přírodopis 7. A 

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz  

18. – 24. 3. 2020 

1. hodina 

 Projít si prezentaci – vyšší rostliny, mechorosty 

 Do sešitu z prezentace opsat shrnutí vyšší rostliny a shrnutí mechorosty. 

 Pod zápis nakreslit obrázek mechové rostlinky 

o Poznámka na vysvětlení: u všech vyšších rostlin se po celý jejich život střídá pohlavní fáze 

(gemetofyt) a nepohlavní fáze (sporofyt). U většiny je pohlavní váze (gametofyt) tak malá, že se s ní 

v praktickém životě nepotkáme. Např. u listnatých stromů je gametofyt pouze malá část, která klíčí 

z pylového zrna po opylení rostliny. Pouze u mechů je gametofyt větší než sporofyt. 
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2. hodina 

 Projít si prezentaci kapradiny 

 Z prezentace si do sešitu opsat oddělení kapradiny – shrnutí 

 Nakreslit si obrázek tělo kapradiny 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


