
7.A 

ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 25.5. do 29.5. 

 

Pondělí 22.5. – pátek 29.5. 

Slečna Klára hledá práci, ale moc se jí nedaří (je velmi pravděpodobné, že problém bude v jejím 
životopise, no uznejte, vyznáte se v takovém množství ne/uspořádaných informací?) 

1. Sestav strukturovaný životopis Kláry Novákové (roztřiď informace, zvaž, které informace jsou 
důležité, je skutečně nutné uvádět v CV všechno?):  

Klára Nováková je modrooká osmnáctiletá Češka, která se narodila v olomoucké porodnici dne 18. 
11. 1988. Na občanském průkazu má uvedeno rodné číslo 886118/2556. Se svými rodiči bydlí v 
Olomouci v Nerudově ulici, v jednopatrovém rodinném domku, který má číslo 25. Poštovní směrovací 
číslo je 772 00. Klára má i mobilní telefon, který dostala od rodičů k Vánocům. Číslo na ní je 605 278 
122. Také má na Internetu založenou e-mailovou schránku: klara.novakova@seznam.cz. Klára je 
velmi pilná, dochvilná a trpělivá dívka, se všemi lidmi se dobře snáší. Má přítele Tondu. Plánují, že se 
vezmou, ale až si oba najdou práci. A bydlet chtějí u jejích rodičů v prvním patře. Povinnou školní 
docházku dokončila v roce 2004 a pak chodila dva roky na Praktickou školu dvouletou v Olomouci, 
kde získala v červnu 2006 závěrečné vysvědčení. Klára nemá žádné zdravotní omezení. V létě roku 
2003 jí maminka domluvila brigádu v kuchyni hotelu Lipka v Olomouci (Hotel Lipka, Letohradská 563, 
772 00 Olomouc). Klára tam umývala nádobí a vytírala podlahy. Práce ji moc bavila, protože se mohla 
zároveň dívat na kuchaře, jak připravují nejrůznější speciality. A šéfkuchař, pan Malina, s ní byl také 
velice spokojený. Říkal, že je to veselá holka, která se umí chytit práce a je velice pečlivá a dochvilná. 
Může ji prý vřele doporučit. Telefon na něj je 773 655 111. Když se jí zeptáte, co by chtěla dělat, 
řekne vám, že pomáhat v kuchyni nějaké výborné a drahé restaurace. Ale musí to být někde v 
Olomouci. A vůbec by jí nevadila práce na směny. Ale chce si vydělat co nejvíc, aby si mohli s Tondou 
koupit nábytek do bytu, proto to nesmí být práce třeba jen na 4 hodiny, ale pěkně na plný úvazek. 
Kláru moc baví pletení a vaření, umí připravit výborné saláty i pomazánky. A maminka ji naučila 
dokonce skvělé ovocné knedlíky. Také ráda plave a jezdí na kole. A co nesnáší ze všeho nejvíc? Jízdu 
autobusem. 

(Všechny údaje jsou smyšlené, zdroj rvp.cz) 

 

2. CV napiš na počítači a pošli mi v příloze e-mailu, nebo to napiš čitelně do sešitu, vyfoť a pošli 

do mého e-mailu. 

3. Vše mi odesíláš nejpozději v pátek 29.5. ve 12.00 
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Matematika – 7. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz. Týden od 25. 5. do 29. 5. 2020 

HODNOCENÍ 

V Bakalářích by měli mít všichni zapsané známky získané do 11. 3. 2020. Doplnil jsem hodnocení za 

duben a příští týden doplním hodnocení za květen. Zkontrolujte si prosím, zda známky odpovídají a 

podívejte se na průměr. Pokud něco neodpovídá nebo nemáte průměr podle vašich představ 
(nevychází vám známka, kterou si na vysvědčení přejete), napište, domluvíme se. 

 

POZOR! 

Hodnocení za květen bude podle pracovního listu nepřímá úměrnost a testu procenta. 

Úkoly je nutno splnit do konce měsíce! 

Ještě nevypracovali všichni, nemohu poslat řešení. 

 

 

Nyní umíte řešit všechny typy příkladů na procenta, výpočet základu, počtu procent i procentové části. 

Tento týden procvičíme tyto výpočty na příkladech z praktického života. 

ÚKOL -  pracovní sešit, strana 45 až 49 cvičení 1 až 18, úkoly si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš je 

posílat. 

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

aintitle=Matematika7_3/Matematika7_3.mc&pageord=24 

 

Pokud ti něco nepůjde nebo budeš mít problém, napiš. 

 

Pro zájemce bude videokonference Zoom ve středu 27. 5. 2020 od 12.30 do 13.30. 

Můžeš se přihlásit s dotazy. 
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7.A  

ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

25. – 29. 5. 

 

Pondělí 25. 5.  

- opsat si slovíčka z Quizletu lekci 6B 

- na Quizletu udělat v lekci 6B část Learn 

- NOVÁ GRAMATIKA: - přečti si a zvýrazni ve WB na str. 79 část 6.2 must/mustn’t a 6.3 

 - dovysvětlení: - must, mustn’t jsou další z modálních sloves, proto sloveso po nich se dává 

v základním tvaru (I must go) 

 - prakticky si musíš zapamatovat jen význam těchto slov, abys je dokázal/a správně použít: 

I MUST – já musím 

I MUSTN’T – já nesmím 

I DON’T HAVE TO – já nemusím 

- WB str. 56 cv. 1, 2 

 

Středa 27. 5.  

- na Quizletu udělat v lekci 6B část Write 

- učebnice str. 71 cv. 2 – udělat do sešitu Exercise book 

- WB str. 56 cv. 3 

 

Čtvrtek 28. 5. 

- na Quizletu udělat v lekci 6B část Test a Match 

- zahrej si Kahoot na must /mustn’t / don’t have to pomocí odkazu: 

https://kahoot.it/challenge/01913117?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-

4b624169be43_1588844162908 

- nebo běž na kahoot.it a zadej PIN: 01913117 

- Kahoot je otevřený do pátku 29. 5. do 14:00 
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Německý jazyk_7_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 25. května do 29. 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_27. Mai 2020, Mittwoch  

 Uč.str.53 cv.15 a), b) 

 https://www.skolasnadhledem.cz/game/2558 

 PS str.50 cv.14 

 

Pá_29. Mai 2020, Freitag      

 Uč.str.54 cv.18  

 PS str.51 cv. 17 

 PS str.51 cv. 19, https://www.skolasnadhledem.cz/game/3445 

 

 
  

                                

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

svobodovasa@zsdolnikounice.cz 
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7.A  

RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

25. – 29. 5. 

 

Středa 27. 5. 

- opsat si do slovníčku časování následujících sloves:  

писать  psát  читать  číst  рисовать kreslit 

я пишу   já píšu  я читаю  já čtu   я рисую já kreslím 

ты пишешь  ty píšeš  ты читаешь  ty čteš  ты рисуешь ty kreslíš 

он пишет  on píše  он читает  on čte  он рисует on kreslí 

мы пишем  my píšeme мы читаем  my čteme мы рисуем my kreslíme 

вы пишете  vy píšete вы читаете  vy čtete вы рисуете vy kreslíte  

они пишут  oni píší  они читают  oni čtou они рисуют oni kreslí 

 

играть   hrát  танцевать tancovat 

я играю  já hraju  я танцую já tancuju 

ты играешь  ty hraješ ты танцуешь ty tancuješ 

он играет  on hraje он танцует on tancuje 

мы играем  my hrajeme мы танцуем my tancujeme 

вы играете  vy hrajete вы танцуете vy tancujete 

они играют  oni hrají они танцуют oni tancují 

 

- PS str. 52 cv. 11a, b 

 

Pátek 29. 5. 

- PS str. 53 cv. 12, 13 
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Fyzika 7. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 25.-29. května 

Možnost videokonference pondělí  25. 5. 2020 7A- v 9 hod., 7B- v 10 hod. 

Během videokonference bude vysvětleno učivo na daný týden. Pak si žáci zapíší 

zápis do sešitu a popřípadě vypracují zadané další úkoly. Je dobré, aby měli žáci 

nachystaný sešit, učebnice a psací potřeby. 

Přihlášení: 

Topic: Jitka Odehnalová's Personal Meeting Room 

 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/3314774791?pwd=c2lHa1hzVGtqOWxHUEZs

eWpMRG5nUT09 

 

Meeting ID: 331 477 4791 

Password: 3Ed8aW 

Tento týden si řekneme o zákonu, o kterém jsme už mluvili při probírání kapalin. Je to 

Archimedův zákon, ale tentokrát pro plyny. 

Uč. Str. 93- 95  

Pročíst a zapsat si zápis, který je na straně 95 modrý rámeček. 

Podívej se i pokus, který bychom prováděli ve škole 

https://www.youtube.com/watch?v=2i58-tvIeiA 

a tento si můžeš vyzkoušet i sám doma 

https://www.youtube.com/watch?v=6qb6vOxYTHY 

 Nakonec zkus vypracovat 3 úkoly na straně 95. Úkoly mi pošli do čtvrtka 12 

hodin na můj email Odehnalova@zsdolnikounice.cz 
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Přírodopis 7. A 

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz 

25. 5. – 29. 5. 2020 

1. hodina 

 Téma: rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami 

 Podívat se na video 

https://www.youtube.com/watch?v=uWNyQfw9W_s&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index

=19 9:11 min. 

 Z videa opsat zápis, popřípadě si můžete vytisknout tabulku s obrázky. 
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2. hodina 

 Čeledi dvouděložných rostlin: pryskyřníkovité, růžovité, brukvovité 

 Podívat se na videa  

 https://www.youtube.com/watch?v=rb26MWkRHQE&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index

=21 5:07, pryskyřníkovité, mákovité dobrovolně 

https://www.youtube.com/watch?v=xdDkf98ypDI&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=2

2 12:31 min. brukvovité, růžovité  

 Do sešitu si nalepit nebo opsat zápis. 
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Zeměpis – 7. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 25. 5. do 29. 5. 2020 

HODNOCENÍ 

V Bakalářích by měli mít všichni zapsané známky získané do 11. 3. 2020. Doplnil jsem hodnocení za 

duben a příští týden doplním hodnocení za květen. Zkontrolujte si prosím, zda známky odpovídají a 

podívejte se na průměr. Pokud něco neodpovídá nebo nemáte průměr podle vašich představ 
(nevychází vám známka, kterou si na vysvědčení přejete), napište, domluvíme se. 

 

POZOR! Podle testu, který byl v zadání 11. až 15. května, bude hodnocení za květen. Test nemají 

splněný všichni, nutno doplnit do konce měsíce. Komu se test nepovedl, může si udělat opravu. 

Zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA (pokračování z minulé hodiny) 

Jugoslávie existovala v západní části Balkánského poloostrova  

do roku 1991, její postupné rozdělování trvá s přestávkami do dnešní doby.  

Dělení provázely nepokoje a války, na mír dnes v některých oblastech 

dohlížejí vojáci OSN. 

 

SLOVINSKO – Lublaň 

Je členem EU, měna - euro, úřední jazyk – slovinština. 

Nezávislost od roku 1991. 

Povrch převážně hornatý, pobřeží krátké. 

Hospodářsky nejvyspělejší ze zemí bývalé Jugoslávie. 

Známá je např. výroba: elektrospotřebičů - Gorenje 

   sportovních potřeb - Elan 

Významný cestovní ruch. 

 

CHORVATSKO – Záhřeb 

Je členem EU, měna - kuna, úřední jazyk – chorvatština. 

Nachází se v západní části Balkánského poloostrova. 

Pobřeží je dlouhé a členité, s množstvím ostrovů. 

Chorvatsko navštíví každý rok miliony turistů, především pobřeží,  

památky, národní parky (např.: Plitvická jezera). 
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BOSNA A HERCEGOVINA - Sarajevo 

Není členem EU, měna – konvertibilní marka, úřední jazyk – bosenština,  

chorvatština, srbština. 

Má jen krátké pobřeží, byla nejvíce poškozena při válečných událostech. 

SRBSKO - Bělehrad 

Není členem EU, srbský dinár, úřední jazyk – srbština. 

Vnitrozemský stát, významné zemědělství. 

KOSOVO – Priština 

roce 2008 vyhlásilo samostatnost, mezinárodně není plně uznáno.  

 

ČERNÁ HORA - Podgorica 

Není členem EU, měna – euro, úřední jazyk – černohorština. 

Oddělila se od Srbska až v roce 2006. 

Výhodná přímořská poloha – rozvoj turistiky. 

 

SEVERNÍ MAKEDONIE - Skopje 

Není členem EU, měna – makedonský denár, úřední jazyk – makedonština. 

Vnitrozemský stát, hospodářsky méně rozvinutý. 

 

 

V elektronické učebnici strana 52 až 56 

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=26 

 

 

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=26
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7. A, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 25. do 29. května 

1. hodina – učebnice strana 104 dole – opsat do sešitu a doplnit text: 

 

2. hodina – učebnice strana 114 – cvičení 4 – ve formátu word poslat na můj mail nejpozději 28. 

května 

 

 

 


