
7.A 

ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 4.5. do 8.5. 

 

Pondělí 4.5. 

1.  Podíváme se na to, jak obohacujeme slovní zásobu (v češtině odvozujeme – připojujeme 

přípony a předpony, dále skládáme slovo z více slov, zkracujeme a přejímáme slova z cizích 

jazyků) 

2. Uč.s.71/3 do sešitu 

3. Uč.s.74/5 (do sešitu - odvozujte příjmení=přechylujte) 

4. Uč.s. 75/9 (do sešitu – Jihlava, Brno, Morava, Praha, Irsko, Egypt, Brazílie) 

Středa 6.5. 

1. Uč.s. 76/1 (do sešitu – Znojmo, Lednice, Mikulov, Trenčín, Kladno) 

2. Uč.s. 79/4 (do sešitu – první dva řádky) 

3. Uč.s. 80/3 (do sešitu) 

4. https://edu.ceskatelevize.cz/prolinani-cestiny-a-jinych-jazyku-5e4425212773dc4ee413a0b3  

podívejte se na video, které se týká prolínání jazyků 

5. https://edu.ceskatelevize.cz/nemecka-slova-v-cestine-a-ceska-slova-v-nemcine-

5e442261e173fa6cb524ab7e 

 

Čtvrtek 7.5. 

1. Zkratky – uč. s. 82/2 (Napiš větu v plném znění – zkratky rozepiš) 

2. Vyplň (právě dnes) tento test týkající se významu slov: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4dza181XMhvhiZHJg6eLmVnKdJrZFYXWiZxdA

7f311ly_fQ/viewform?usp=sf_link  
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Matematika – 7. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz. Týden od 4. 5. do 8. 5. 2020 

 

1. hodina 

Kdo zvládl výpočet trojčlenky pro přímou úměrnost, zvládne to určitě i pro nepřímou úměrnost. 

Zápis je velmi podobný – liší se pouze ve směru druhé šipky! 

Tedy: 

1. Zapíšeme trojčlenku, tedy tři známé údaje a neznámou x. Důležité – x je vždy na druhém řádku. 

2. Podtrhneme podle pravítka. 

3. Uděláme šipky, první u x směrem nahoru, druhá opačným směrem (protože je to nepřímá 

úměrnost) 

4. Podle šipek zapíšeme úměru – do zlomku. U každé šipky vždy zapisujeme od začátku, ke špičce. 

Začínáme s x, takže zápis úměry pak vypadá například takto: 
𝑥

15
=

42

25
 

5. Číslo, kterým se dělí x (je napsané pod x), přepíšeme na druhou stranu rovnice se znaménkem krát, 

tedy: 𝑥 =
42 .  15

25
 

6. Vypočítáme neznámou x. (vynásobit, vydělit, pokud to jde, můžeme krátit) 

 

Vzorový příklad 

 5 strojů……………12 hodin 

 4 stroje……………x hodin 

  
𝑥

12
=

5

4
        POZOR – TADY JE TEN ROZDÍL 

  𝑥 =
5 .  12

4
 

  𝑥 = 15 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛 

 

Úkol – pracovní sešit strana 20 cvičení 13, 14, strana 16 cvičení 7, 8, a strana 21 cvičení 15,16. 

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=12 

Úkol nemusíš posílat, zkontroluj si řešení ve výsledcích. 
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2. a 3. hodina 

Pro řešení příkladů trojčlenkou je naprosto zásadní poznat, zda se jedná o přímo nebo nepřímo úměrné 

veličiny. 

ÚKOL -  pracovní sešit, strana 16 cvičení 9 

Úkol si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš jej posílat. 

 

Při zápisu trojčlenky se příklady na přímou a nepřímou úměrnost liší pouze ve směru druhé šipky. 

ÚKOL -  pracovní sešit, strana 21 cvičení 17 

Úkol si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš jej posílat. 

 

 Pokud ti něco nepůjde nebo budeš mít problém, napiš. 

 

Na závěr úkoly pro ty „šikovnější“ – pracovní sešit strana 22 cvičení 18, 19, 20, 21 a strana 23 cvičení 

22. Úlohy jsou malinko těžší, ale věřím, že si s nimi poradíte. Pokud jsou tyto úkoly na tebe moc 

složité, nevadí, udělej raději procvičovací úlohy. 

Úkoly si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš je posílat. 

 

V pondělí 4. 5. 2020 videokonference Zoom. Může se přihlásit každý, kdo má dotaz, něčemu 

nerozumí nebo si chce popovídat. Budu připraven od 10.00 do 11.00 hodin. 



7.A  

ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

4. – 8. 5. 

 

Pondělí 4. 5.  

- opsat si slovíčka z Quizletu lekci 5D 

- na Quizletu udělat část Learn a Write v lekci 5D 

- WB str. 50 cv. 1, 2, 3 

 

Středa 6. 5. 

- na Quizletu udělat část Test a Match v lekci 5D 

- WB str. 51 cv. 4, 5 

 

Čtvrtek 7. 5. 

- učebnice str. 62 – přečíst si článek a udělat na něj kvíz do pátku 8. 5. do 14:00: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLrb0doRbErIBvd2Y-

RaQDySI4Hmh2tb8m8WHjX4efle6DFw/viewform?usp=sf_link 
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7.A  

RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

4. – 8. 5. 

 

Středa 6. 5. 

- opsat si do slovníčku školní předměty a naučit se je: 

английский язык   anglický jazyk 

география    zeměpis 

история    dějepis 

математика    matematika 

немецкий язык   němčina 

физика     fyzika 

физкультура    tělocvik 

химия     chemie 

чешский язык    čeština 

природоведение   přírodopis 

музыка     hudební výchova 

рисование    výtvarná výchova 

русский язык    ruština 

 

- PS str. 49 – nová písmena Ю, ю – ju, Щ, щ – šč (dopsat si) 

- PS str. 49 cv. 3 

- PS str. 50 – písmena Ю, ю a Щ, щ 

 

Pátek 8. 5. – Státní svátek 
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Německý jazyk_7_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 4. května do 8. 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_6. Mai 2020, Mittwoch 

 Uč.str.50 cv 7 a), b) Přepis poslechu není nutný, jelikož se shoduje s tištěným textem. 7b) 

Doplněné věty si napiš do sešitu a následně si se překontroluješ dle řešení 7.5.2020. 

 PS str.46 7 a), b), c) 

svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

 

Pá_8. Mai 2020, Freitag      

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/konec-druhe-svetove-valky-v-evrope-8-kveten-

152262 

 

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

PS str. 46 7 b), c) pošli v příloze na moji mailovou adresu: 
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Zeměpis – 7. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 4. 5. do 8. 5. 2020 

Zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

ŘECKO - Atény 

Je členem EU, měna – euro, úřední jazyk – řečtina. 

Leží na jihu Balkánského poloostrova, pobřeží je velmi  

členité s množstvím ostrovů - Kréta 

          - Rhodos 

          - Korfu 

a poloostrovů - Chalkidiki  

  - Peloponés  

V současné době velké ekonomické problémy, 

nespokojenost obyvatel - časté nepokoje. 

Významný cestovní ruch (pobřeží, množství památek), rybolov, námořní  

plavba, zemědělství, tradiční je pěstování a zpracování oliv. 

 

V elektronické učebnici si přečti stranu 47, prohlédni si obrázky, udělej úkoly na konci stránky (i test 

IC – ten by měl být na 100%). 

Úkoly nemusíš posílat. 

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=23 

 

 

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 
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 7. A, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 4. do 8. května 

1. hodina – učebnice strana 98 – nadpis – Habsburkové na českém trůnu – přepsat do sešitu 

tabulku první habsburští králové 

 

2. hodina – přečíst stranu 98, 99, 100, opsat rámeček ze strany 100 dole 

 



Fyzika 7. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 4.-8.května 2020 

 

Minulý týden jste měli nastudovat pascalův zákon a vyřešit 3 úkoly. Řešení a hlavně vysvětlení jsme 

poslali rodičům do emailu. Prosím koukněte se také na to řešení, mohlo by vám to docela ujasnit, jak 

to funguje. Přikládám vysvětlení hydraulických brzd. 

Z praxe - hydraulické brzdy 

1) Sešlápneme brzdový pedál automobilu 

2) Zvýší se tlak v celé brzdové kapalině 

3) To se projeví v brzdách velkou tlakovou silou 

 

 

 

 

Vašim úkolem bude vypočítat tři příklady. Řešení mi pošli do čtvrtka 7.5. do 12 hodin. Jinak beru 

úkol za nesplněný.  

Pokud budeš potřebovat poradit nebo ještě vysvětlit hydraulická zařízení tak se ozvi. Ráda vám 

pomohu.  

Kdo by potřeboval poslat řešení z minulého týdne na svůj email, klidně pošlu, není to problém. 
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Tak tohle jsou ty slibované příklady 

 

1. Obsah průřezu velkého pístu je 100 krát větší než obsah průřezu malého pístu. Na malý 

píst působí tlaková síla o velikosti 32 N. Jak velkou tlakovou silou působí velký píst ? 

2. Dílenský hydraulický lis má obsah průřezu velkého pístu  200 cm2. Lis je schopen vyvolat 

maximálně sílu 50 kN. Jak velkou silou musíme působit na malý píst                          o 

obsahu průřezu 0,5 cm2 .  

3. Jakou silou musíme působit na píst  o průřezu 10 cm², abychom mohli zvedat automobil 

o hmotnosti 1500 kg. Průřez velkého pístu je 2 m2.  

                                               



Přírodopis 7. A 

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz 

4. 5. – 8. 5. 2020 

1. hodina 

 Pustit video ke květu. 

https://www.youtube.com/watch?v=7sobYBDtdIc&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf

&index=9 14:51 min. 

 Z videa si překreslit obrázek stavby květu, stavby tyčinky a pestíku a opsat zápis (obrázky můžete 

překreslit i z učebnice na straně 82 obr. 26 a 27). 

2. hodina 

 V pátek máme opět státní svátek. 
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