
ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 25. 3. do 31.3. 

Středa 25.3. 

1. Dokončili jste slohovou práci – Charakteristika - nanečisto (máš napsáno v sešitě) 

2. Nyní zpracuješ tuto slohovou práci načisto a pošleš mi ji do mé e-mailové schránky. Práce, 

kterou mi pošleš, bude vypadat takto: 

 

a) Rozsah bude  20 - 25 řádků (bez nadpisu) 

b) Velikost písma 12 

c) Celý text zarovnej do bloku 

d) Řádkování zadej 1,5 

e) Text rozčleň na odstavce 

f) Pozor na chyby, pravopis kontroluj na www.pravidla.cz, neopakuj stále stejná slova, používej 

synonyma  https://www.slovnik-synonym.cz/ 

g) Nadpis bude: Slohová práce 

          Charakteristika 

                                      Charakteristika mojí kamarádky/maminky/mého kamaráda atd. 

h) Na začátku charakteristiky uvedeš, koho sis vybral/a, dále bude vnější popis vybrané osoby 

(postava, hlava, vlasy, obličej, nos, oči, tváře, rty, zuby, uši atd.) 

i) Pokračuješ vztahem vybrané osoby k práci, k ostatním lidem, zájmy, dalšími vlastnostmi 

j) V textu bude přirovnání, rčení 

k) Na konci uvedeš, proč sis danou osobu vybral/a 

 

Čtvrtek 26.3. 

Viz včerejší zadání  

Pátek 27.3. 

Viz středeční zadání 

Pondělí 30.3. 

1. Dokončuješ charakteristiku a posíláš ji do mé e-mailové schránky (nejpozději do 18 hodin) – 

už se těším na vaše práce 

2. Pokud ti v minulých dnech odpadlo mluvní cvičení, pošli mi jej do mé e-mailové schránky 

v písemné formě (pošli do úterý 31.3. do 14 hodin) 

3. Nejen pravopis procvičuj na www.mojecestina.cz , www.onlinecviceni.cz ,www.learntube.cz   

(zde se přihlásíš a půjdeš do Mimořádný kurz – Čeština – Shoda podmětu s přísudkem lekce 1 

– 6, dále Původní obsah staré verze kurzu lekce 51-52) 
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Matematika, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz. Týden od 25. 3 do 31. 3. 2020 

 

Pracovní sešit – Zlomky, poměr -  vypočítat  příklady na straně 47 a 48. 

 

 

Součástí zadání je pracovní list – test na ověření znalostí. 

 

Vypracovaný pracovní list pošlete na adresu učitele do 30. 3. 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 – poměr, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz 

1. Uvedené poměry vyjádři v základním tvaru 

20 : 45 =  

42 : 21 = 

96 : 144 = 

0,8: 1 = 

0,68:0,3 = 

12:15:20 = 

72:36:108 = 

56: 28:42 = 

2. Rozděl 38 kg v poměru 5:14 

 

 

 

3. Rozděl 140 cm v poměru 3:5:6 

 

 

 

4. Ve třídě 7. C jsou chlapci a dívky v poměru 4:5. Kolik je celkem ve třídě žáků, je-li chlapců 12? 

 

 

 

 

5. Finanční odměnu 39 000 Kč si tři zaměstnanci rozdělili v poměru 4:6:3. Kolik dostal každý z nich? 

mailto:zoufaly@zsdolnikounice.cz


ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

25. – 31. 3. 

 

25. 3. Středa 

- ve WB na str. 78 si přečíst gramatiku část 4.4 Přítomný čas průběhový  - lze ho použít pro vyjádření 

budoucnosti, kterou už máme domluvenou a je jistá  

 př. I am visiting my grandma in the afternoon -  Odpoledne navštívím babičku. (už jsem jí volal a 

domluvil jsem se s ní) 

- WB str. 41 cv. 3, 5 

- učebnice str. 51 cv. 5a 

 

26. 3. Čtvrtek 

- opakovat slovní zásobu 4A – 4D na quizletu 

- opakovat nepravidelná slovesa 

- na www.projectonlinepractice.com udělat část Grammar 1-5, Vocabulary 1-5 

- WB str. 42 cv. 1, 3 

 

30. 3. Pondělí 

- opakovat slovní zásobu 4A – 4D na quizletu 

- opakovat nepravidelná slovesa 

- na www.projectonlinepractice.com udělat část Skills 1-5, Test yourself 1-5 

- WB str. 43 cv. 4, 5 (cv.5 je vše v přítomném průběhovém čase – he is visiting) 
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Přírodopis 7. A 

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz  

25. – 31. 3. 2020 

1. hodina 

 Přečíst kapitolu plavuně a přesličky 

 Z internetu pustit videa https://www.youtube.com/watch?v=5LOQnxkpYDU 

 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10744345634-kouzelne-bylinky/214562220450032-vlasy-koruna-

krasy/obsah/403423-preslicka-rolni-a-materidouska  

 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10658625776-polopate/218562220400017/obsah/622773-preslicka  

 https://www.youtube.com/watch?v=kmcxcPQM1a4  

 Do sešitu opsat zápis 

 

Oddělení přesličky 

V zemi mají plazivé oddenky. Stonky jsou duté, podélně rýhované a přeslenitě větvené. Stonky 

obsahují křemík. Na koncích lodyh vyrůstají výtrusnicové klasy s výtrusy. Rozmnožují se pomocí 

výtrusů a vegetativně přirůstáním lodyh na oddenku. 

Přeslička rolní – vytváří jarní nezelenou lodyhu výtrusnicovým klasem, která po dozrání výtrusů 

uvadá a vyrůstá letní zelená lodyha (fotosyntéza). Je léčivá 

Přeslička lesní – nezelená jarní lodyha s výtrusnicovým klasem se po dozrání výtrusů větví a 

zezelená. 

Přeslička bahenní – vytváří jen jednu lodyhu, je jedovatá. 

 

Oddělení plavuně 

Mají nečlánkovaný stonek, hustě porostlý drobnými čárkovitými listy. Na koncích vzpřímených 

stonků se vytvářejí výtrusnicové klasy s výtrusy. Rostou převážně v lesích. Mají plazivý vidličnatě 

větvený stonek. 

Zástupce: plavuň vidlačka 

 

Podívat se na obrázky zástupců plavuní a přesliček 

Přeslička rolní https://de.wikipedia.org/wiki/Acker-Schachtelhalm  

Přeslička lesní https://de.wikipedia.org/wiki/Wald-Schachtelhalm  

Přeslička bahenní https://de.wikipedia.org/wiki/Sumpf-Schachtelhalm  

Plavuň vidlačka https://cs.wikipedia.org/wiki/Plavuň_vidlačka  

Plavuň vidlačka a plavuň pučivá https://www.youtube.com/watch?v=a4bPXo-vtlw  

 

Na internetu vyhledat odpovědi na otázky: 

 
2. hodina 

 Vložit do internetového vyhledávače adresu: https://www.youtube.com/watch?v=a4bPXo-vtlw  

 Vypracovat a odeslat opakování výtrusných rostlin: https://forms.gle/sYM9PmfVbKyLeXKc8  

 Rozkliknete odkaz, objeví se vám online test, vyplníte a odešlete. V případě nejasnosti mě kontaktujte na 

emailu: raus@zsdolnikounice.cz 
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RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

25. – 31. 3. 

 

25. 3. Středa 

- opakovat slovní zásobu na Quizletu . Kdyby někdo nebyl v mé skupině, tady posílám odkaz 

https://quizlet.com/join/uJ9Yj63c4 

- pozor, je tam více sad se slovní zásobou, vybírej si jen ty, co jsme probírali ( Номера 1-10, 

Школьные принадле́жности, Азбука 7-ой класс, Cемья) 

 

27. 3. Pátek 

- číst článek v učebnici na str. 40 

- přepsat do sešitu psací azbukou článek z učebnice na str. 46 cv. 20a. Přepsaný text vyfotit a poslat 

mi na mail 

- opakovat slovní zásobu na Quizletu 

mailto:karbasova@zsdolnikounice.cz
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Zeměpis, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 25. 3  

do 31. 3. 2020 - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

Irsko 

Hlavní město: Dublin 

EU: ano Jazyky: irština, angličtina Měna: euro 

Povrch Irska je převážně nížinatý, zejména pak v centrálních oblastech.  

Ostrov si vysloužil přezdívku „ Smaragdový ostrov “ díky bujné vegetaci, 

 která je zde díky mírnému klimatu a častému jemnému dešti. 

Hospodářsky vyspělý stát, hlavním odvětvím jsou služby a také průmysl. 

V zemědělství převládá chov, především ovcí a skotu,  

tradiční je pěstování brambor.   

Zajímavosti 

 To, že se na ostrově nevyskytují hadi, je vysvětleno legendou.  

Údajně je měl z ostrova vyhnat svatý Patrik, patron Irska. 

 Na počest svatého Patrika se každoročně 17. března slaví  

po celém světě Den svatého Patrika 

 V cizině žije více lidí irského původu (desítky milionů) než  

v samotné zemi 

 

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

http://www.jindrichpolak.wz.cz/ 

 

Součástí zadání je pracovní list – test na ověření znalostí. 

 

Vypracovaný pracovní list pošlete na adresu učitele do 30. 3. 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 - Zeměpis – Západní Evropa, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz 

1. Pro které státy se používá zkratka BENELUX? 

2. Které západoevropské hlavní město je dnes politicky nejvýznamnější v Evropě? 

3. Které dva národy tvoři většinu obyvatel Belgie? 

4. Jak v Nizozemsku nazývají půdy vzniklé vysoušením mořských zálivů? 

5. Který je největší francouzský přístav? 

6. Jak zní celý název Velké Británie? 

7. Které čtyři historické země ji tvoří? 

8. Mezinárodně se pro Velkou Británii používají zkratky GB nebo UK. Proč?  

9. Napiš tři památky 

a) v Paříži –  

b) v Londýně –  

10. Doplň stát: 

a) oranžová barva –  

b) panovnický rod na českém trůnu –  

c) automobily Peugeot –  

d) přístav Antverpy –  

e) pěstování tulipánů –  

f) vystoupení z Evropské unie – 

g) zelená barva –  

h) Naarden – hrob Jana Ámose Komenského – 

ch) univerzity Oxford a Cambridge –  
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Německý jazyk_7_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 25. 3. 2020 do 31.3.2020 

 

Procvičuj a upevňuj si slovní zásobu. 

https://www.skolasnadhledem.cz/ , kód  502 034 – 502 042 zde najdeš i poslechy z PS, poslechy 

z učebnice nelze v tuto chvíli realizovat. 

https://www.umimenemecky.cz/ 

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

St_25.3.2020  

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

 

Pá_27.3.2020  

 Nejpozději dnes odeslat vypracované úkoly mailem viz. zadání v předchozích dnech.  

7.A_ splněno má_ Dvořák, Ferenciová, Stehlík, ½ Haasová  

Následuje uložení, oprava, vyhodnocení, klasifikace a individuální zpětná vazba emailem 

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

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
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Dějepis, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období 25. března – 31. března 

Středa 25. března – kapitoly učebnice 78-81 – napsat výpisky do sešitu 

Pondělí 30. března – učebnice – strana 87 – úkol 2 – zpracovat, poslat mailem ve formátu word 

 



Fyzika 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období :25.-31.3. 2020 

 

27.3.2020 
Téma: Hydrostatický tlak Projdi si prezentaci viz odkaz 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/80461 

Najdeš zde vysvětlený co je to hydrostatický tlak. Na čem závisí a jak se vypočítá. 

Do sešitu si udělej zápis z této prezentace V zápise bude značka hydr. tlaku, jednotka, co to 

hydrostatický tlak je a  vzorec podle kterého ho vypočítáme. 

+ si opiš jedno zadání příkladu a k tomu si napiš i řešení. 

O čem hydrostatický tlak je ti také napoví i videa https://www.youtube.com/watch?v=ifqzKdJiVBE 

https://www.youtube.com/watch?v=ROxmbJ9mRlQ 

 Jak vypočítat hydrostatický tlak? Viz video pokud pořád budeš tápat, jak hydrostatický tlak vypočítáš 

tak si pust video :https://www.youtube.com/watch?v=M1hWPjOwsA8 

31.3.2020 

Vyplň pracovní list 

Hydrostatický tlak 

1) Jak se značí hydrostatický tlak? ……………………………… 

2) Převeď jednotky tlaku: 

120 Pa = …………… kPa 0,05 kPa = ……………… Pa 

3 900 Pa = ………… kPa 7 MPa = …………… kPa 

6 800 000 Pa = ……… MPa 0,9 MPa = ……………… Pa 

3) Na kterých veličinách závisí hydrostatický tlak a jak? (doplň veličinu a škrtni, co se 

nehodí) 

a. větší ……………………………, větší/ menší hydrostatický tlak 

b. větší ……………………………, větší/ menší hydrostatický tlak 
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4) Napiš vzorec pro výpočet hydrostatického tlaku? …………………………………… 

5) V tabulkách nebo na internetu vyhledej hustotu některých kapalin: 

http://www.converter.cz/tabulky/hustota-kapalin.htm 

voda =  

glycerol (glycerin) = 

rtuť = 

ethanol (líh) = 

mořská voda = 

lidská krev  =  

(má přibližně stejnou hodnotu jako mořská voda, pouze o 1 kg/m3 víc) 

6) Orlická přehrada je největší z vltavských přehrad, její hráz je 450 m dlouhá a 91 m 

vysoká. Jak velký je hydrostatický tlak vody u dna přehrady, jestliže největší hloubka 

je 74 m? 

zápis:  výpočet: 

hloubka vody: ………………………… vzorec: ………………………… 

hustota vody: ………………………… dosazení: ………………………… 

gravitační zrychlení: ………………… výsledek: ………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

7) Závojnatku Oranda shishigashira chováme v akváriu dlouhém 

120 cm, širokém 60 cm a vysokém 50cm. Hloubka vody je 

42 cm. Jak velký hydrostatický tlak působí na rybku, je-li 20 cm 

pod hladinou vody? 

 

 

 

 

 

8) Jak velký tlak v megapascalech musí vydržet spodní část hráze Tři soutěsky, jestliže 

hladina vody dosahuje maximálně 185m? 

http://www.converter.cz/tabulky/hustota-kapalin.htm

