
ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 1.4. do 7.4. 

Středa 1.4. 

1. Věty vedlejší -  test najdeš zde:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewVMZ1AaZC9Z5rlfwAfw8S9UIMtRZUb_F7_La

lt64rv97Lfg/viewform?usp=sf_link   klikni, vyplň test a pošli mi zpět (oznámkuji), pracujte 

sami, věřím vám 

Čtvrtek 2.4. 

1. Pracuj na dubnovém čtenářském deníku (Napiš o oblíbeném filmu, seriálu, hře, jůtůberovi, 

Instagramu  - stručně popiš, o co se jedná, kdo to tvoří, proč se ti to líbí – max. 8 vět) 

2. Zápis napiš buď do tvého čtenářského deníku, vyfoť a pošli mi mailem, nebo zápis napiš 

přímo do mailu a odešli mi (do 10.4.) 

Pátek 3.4. 

1. Najdi si ve školním sešitě zadání literární soutěže na téma Sítě, vytvoř příběh a pošli mi ho e-

mailem do 10.4. 

Pondělí 6.4. 

1. Pokud jsi v tomto pololetí ještě neměl/a mluvní cvičení a měl/a bys ho mít v dubnu, pošli mi 

jej do mé e-mailové schránky v písemné formě (pošli do 15.4.) 

2. Nejen pravopis procvičuj na www.mojecestina.cz , www.onlinecviceni.cz   
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Matematika, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz. Týden od 1. 4 do 7. 4. 2020 

 

Pracovní sešit – Zlomky, poměr -  vypočítat  příklady na straně 49, 50, 51, 52. 

Pokud by některé příklady byly na vás moc těžké, přeskočte je.  

Tímto končí kapitola a příště začínáme novou. Budeme potřebovat 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. 

 

Součástí zadání je pracovní list – test na ověření znalostí. 

 

Vypracovaný pracovní list pošlete na adresu učitele do 8. 4. 2020.  

1. Je možné pracovní list vytisknout, vypracovat a poté naskenovat nebo vyfotit a poslat. 

2. Kdo nemá možnost tisku, může úkoly vypracovat do sešitu a naskenovat nebo vyfotit a poslat. 

3. Kdo nemá možnost focení (skenování), může odpovědi (výsledky) poslat přímo e-mailem. 

(stačí číslo otázky – odpověď). 
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Pracovní list - Matematika – zlomky, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, Výsledek vždy uveď 

v základním tvaru. 
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ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

1. – 7. 4. 

!!! Upozornění!!! U všech cvičení, která jsou online (projectonlinepractice, Quizlet, Kahoot, online 

kvízy) si zapisuju vaši aktivitu. Kdo nesplní, projeví se to v jeho klasifikaci).  Kontroluji to vždy v úterý 

(tentokrát 7. 4.) Pokud s tím má někdo nějaké problémy, má tady můj mail, může mi napsat, 

popřípadě využít skupiny na Messengeru. 

1. 4. Středa 

- udělat online kvíz: https://forms.gle/YtPNmpqYsf8UQnVJ7 

- na Quizletu procvičit kapitolu Sentences Unit 4 (část Learn, Match) 

 

2. 4. Čtvrtek 

- udělat online kvíz (Test Unit 4 část 1): https://forms.gle/7CXn8gg9zoPaeNvBA 

- udělat online kvíz (Test Unit 4 část 2): https://forms.gle/ZmhFhDzRJ3UL4awm9 

- na Quizletu procvičit kapitolu Sentences Unit 4 (část Write, Test) 

 

6. 4. Pondělí 

- zahrajeme si Kahoot trochu jinak, použijte následující odkaz, který vás zavede rovnou ke hře, kde 

vyplníte svoje jméno (!!!ne přezdívku) a hrajete. Rozdíl je v tom, že vy na počítači či mobilu vidíte 

zadání, nepotřebujete tedy se dívat na tabuli. Hra je otevřená až do úterý 7. 4. do 14:00 

https://kahoot.it/challenge/0446220?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-

4b624169be43_1585399415737 

- kdyby vám nefungoval link, běžte na kahoot.it a tam zadejte PIN code 0446220 (tak, jak jste zvyklí) 

- po ukončení kvízu vás to vyzve si zkopírovat link (Save this link and come back to see the podium 

once the challenge has finished), pomocí kterého se dostanete na výsledky a uvidíte, jak se dařilo 

vašim spolužákům (výsledky uvidíte až toho 7. 4. ve 14:00)  

- udělat online kvíz (Test Unit 4 část 3): https://forms.gle/9mpG2Et589ikvpgh8 
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Dějepis, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 1. do 7. dubna 
 

1. hodina: vyplnit test - https://forms.gle/M4a4cWbW3yp3jQ957 
2. přečíst v učebnici strany 82 – 84, napsat do sešitu nadpis: Jiří z Poděbrad, opsat 

rámeček ze strany 84 – dole, podívat se na videa: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg 
https://www.youtube.com/watch?v=cgBOZsnjBok 
https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU 
https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o 
https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs 
 



FYZIKA 

Jitka Odehnalová 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období: 1.-7.4.2020 

 

Spojené nádoby  

uč. Str. 75- 77 pročíst na straně 77, opiš do sešitu krátký zápis a podívej se na přiložená videa. 

Můžeš si i nějaký pokus vyzkoušet klidně nafotit a poslat mi na email. Budu moc ráda. 

https://www.youtube.com/watch?v=b_XJEQnEp74 

https://www.youtube.com/watch?v=4589krVLMnY 

https://www.youtube.com/watch?v=_bRC5OitPXs 

 

Archimedův zákon 

Podívej se na video o Archimedovi. Jak vlastně přišel na to, že každé těleso ponořené do vody je 

nadlehčování silou, které říkáme vztlaková síla. Je to sílá, která ti ve vodě pomůže zvednout třeba i 

tvého tatínka. Na vzduchu nám také pomáhá, ale protože vzduch má menší hustotu, tak vztlaková síla 

není tak velká. Takže ve vodě tatínka zvedneš, ale ve vzduch bohužel ne. 

https://www.youtube.com/watch?v=WCpas8x5uZE 

 

Napiš si zápis: 

Archimedův zákon 

Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, která se svou velikostí rovná tíze 

kapaliny vytlačené tělesem. 

Vztlakovou sílu označujeme Fvz 

Jednotkou je Newton 

Výpočet Fvz= Vt . ρk . g 

Vt – objem tělesa udává se v m3 

ρk hustota kapaliny, ve které je těleso ponořeno 
  

   

g – gravitační konstanta 10 
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Přírodopis 7. A 

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz 

1. – 7. 4. 2020 

1. hodina 

 Pustit video semenné rostliny https://youtu.be/1FdU872en3E  

o Z videa opsat do sešitu zápis 

 Pustit video nahosemenné rostliny https://www.youtube.com/watch?v=jWPUFtPJIMs 

 Pustit video krytosemenné rostliny https://www.youtube.com/watch?v=c9exDF4wFkQ 

 

 

2. hodina 

 Pustit video jehličnaté stromy https://youtu.be/BV1bcsEpCQo  

o Z videa opsat do sešitu zápis 

 Podívat se na videa 

 https://www.youtube.com/watch?v=oE3ZhoaClk0 

 https://www.youtube.com/watch?v=6o1TNVGPnX0 řešení najdete v komentářích 
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RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

1. – 7. 4. 

!!! Upozornění!!! U všech cvičení, která jsou online (Quizlet, Kahoot, online kvízy) + ofocené přepisy 

si zapisuju vaši aktivitu. Kdo nesplní, projeví se to v jeho klasifikaci) Kontroluji to vždy v úterý 

(tentokrát 7. 4.) Pokud s tím má někdo nějaké problémy, má tady můj mail, může mi napsat, 

popřípadě využít skupiny na Messengeru. 

1. 4. Středa 

- naučit se nová písmena v učebnici na str. 48 

- číst článek v učebnici na str. 48 

- do slovníčku si zapsat následující slovíčka a naučit se je: 

я хочу   [ja chačú]  já chci 

ты хочешь  [ty chóčeš]  ty chceš 

он хочет  [on chóčet]  on chce 

мы хотим  [my chatím]  my chceme 

вы хотите  [vy chatíte]  vy chcete  

они хотят  [ani chaťát]  oni chtějí 

купить   [kupíť]   koupit 

продать  [pradáť]  prodat 

жеребёнок  [žiribjónok]  hříbě 

квартира  [kvartíra]  byt 

 

3. 4. Pátek 

- pracovní sešit str. 43 / celá 

- pracovní sešit str. 44 (po cvičení 6, cvičení 6 už nedělat) 

- na Quizletu trénovat lekci Животные  (zvířata) - udělat část Learn, Write, Test a Match  

- jít na Kahoot a zahrát si kvíz o zvířatech (ne všechna jsme se učili, ale zkus si tipnout), využij 

následující odkaz: https://kahoot.it/challenge/0606189?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-

4b624169be43_1585476637094 

mailto:karbasova@zsdolnikounice.cz
https://kahoot.it/challenge/0606189?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-4b624169be43_1585476637094
https://kahoot.it/challenge/0606189?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-4b624169be43_1585476637094


- nebo na kahoot.it zadej PIN 0606189 



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

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

NORSKO – Oslo 

Není členem EU, měna – norská koruna, úřední jazyk – norština. 

Leží na Skandinávském poloostrově - většina území hornatá. 

Dlouhé členité pobřeží - nezamrzá vlivem Golfského proudu. 

Fjordy – mořské zálivy ledovcového původu. 

Významná těžba ropy v Severním moři, hydroelektrárny,  

rybolov. 

Nejvýznamnější přístavy – Bergen, Trondheim, Narvik. 

ŠVÉDSKO – Stockholm 

Je členem EU, měna – švédská koruna, úřední jazyk – švédština. 

Leží na Skandinávském poloostrově - většinu území pokrývají lesy, 

nížiny na jihu zemědělsky využívané. 

Významná těžba železné rudy, těžba dřeva.  

Průmysl: strojírenský - výroba automobilů osobních i nákladních 

           - výroba motorových pil, sekaček, … 

 dřevozpracující – výroba nábytku 

Na internetu najdi: IKEA, VOLVO, HUSQVARNA, H&M, Elektrolux,  

Astrid Lindgrenová, Alfred Nobel, Roald Amundsen, Thor Heyerdahl,  

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

 

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

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

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 8, 1. díl 

Řešení úloh z pracovního listu pošlu, až odevzdají všichni. 
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Německý jazyk_7_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 1. dubna do 7. 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. 

https://www.umimenemecky.cz/ 

 

St_1. dubna 2020  

 

 

Pá_3. dubna 2020  

 uč. str. 49 cv. 6 a) b) _ vypracuj dle zadání (do sešitu č.444) 

a) zum B.: Wann kommt Monika?   Sie (Monika) kommt um elf, um zwölf Uhr fünf, .. 

b) zum B.: Wann klingelt der Wecker? Er (Der Wecker) klingelt um halb sieben. … 

 

 

AŤ SE VÁM PRÁCE DAŘÍ, PŘÍPADNÉ DOTAZY NA E_MAILU :  svobodovasa@zsdolnikounice.cz  

MEIN TAG …WO UND WANN? uč.s.49 _napiš si nadpis do školního sešitu ( č.444),   

Můj  den … kde    a       kdy?                        nastuduj a procvičuj 

 

 Určování času _ Wie spät ist es? Kolik je hodin?    

 

https://www.youtube.com/watch?v=Axsm6x3Cij8  

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

https://www.youtube.com/watch?v=O6GRKwqgUMM 
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