
7.B 

ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 11.5. do 15.5. 

 

Pondělí 11.5. 

1. Vyplň test (právě dnes) na obohacování slovní zásoby, tady: 

https://forms.gle/p6C9MdaJ7nGB2GbCA  

Úterý 12.5. 

1. Do sešitu si napiš nadpis Životopis 

2. Nikde nic nehledej, neopisuj, jen se zamysli a do sešitu si napiš odpovědi (tvoje nápady, 

cokoliv, co tě v danou chvíli napadá) k těmto otázkám: 1. Z jakého důvodu (při jaké 

příležitosti) píšeme životopis? 2. Jaké údaje musí (podle tebe) obsahovat životopis? 3. Jak 

myslíš, že musí životopis vypadat po formální stránce (to znamená písmo, barvy, úprava 

obecně)? 4. Naučíme se, že k životopisu patří průvodní dopis, co myslíš, že to je, k čemu 

je, o čem se v něm asi píše? 

3. Svoje nápady jste si zapsali do sešitu a teď poproste někoho z rodiny, zda by se taky 

zamyslel a zapište si také jeho/její odpovědi. 

4. Společně si projděte vaše nápady a zkuste si podtrhnout to, co je podle vás „dobře“ 

Středa 13.5. 

1. V učebnici na straně 168 vidíš dva životopisy, pozorně si je přečti a zapiš si do sešitu (stručně, 

jen odrážky), jaké jsou mezi těmito dvěma životopisy rozdíly (který z nich byste napsali při 

hledání zaměstnání, který je přehlednější, který podává víc informací atd.) 

2. V učebnici na straně 169 pozorně projdi žlutou tabulku nahoře – udělej si zápis k životopisu 

 

Pátek 15.5. 

1. V učebnici na straně 169 pozorně projdi žlutou tabulku nahoře – udělej si zápis k životopisu 
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Matematika – 7. ročník, Jitka Odehnalová, Odehnalova@zsdolnikounice.cz.  

Týden od 11. 5. do 15. 5. 2020 

1. hodina 

Výpočet trojčlenky jste zvládli velmi dobře, ale zápis nebyl vždy ideální. 

Připomenu tedy ještě jednou, jak má vypadat zápis: 

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

6
=

15

9
 

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

tedy: 𝑥 =
15 .  6

9
 

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

7. Pokud je v zadání otázka (končí otazníkem), musíme napsat odpověď. 

Vzorový příklad pro výpočet nepřímé úměrnosti: 

 15 strojů……………6 dnů 

 9 strojů……………x dnů 

  
𝑥

6
=

15

9
 

  𝑥 =
15 .  6

9
 

  𝑥 = 10 𝑑𝑛ů 

Následuje pracovní list. 

Vypracovaný pracovní list pošlete na adresu učitele do středy 13. 5. 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 – nepřímá úměrnost 

1. Vypočítej neznámou x 

 12 stránek……. 30 hodin 

 x stránek………20 hodin 

 

 

 

 

 

2. Petr dojel k rodičům průměrnou rychlostí 60 km/h za dvě hodiny. Za jakou dobu dojede k rodičům 

průměrnou rychlostí 80 km/h?  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Doplň tabulku nepřímé úměrnosti 

Počet pracovníků 1 2 5 10 8   

Počet hodin 

k dokončení zakázky 

60     15 10 

 

4. Doplň tabulku nepřímé úměrnosti, a je délka, b je šířka obdélníku o obsahu 24 cm²  

Počet balení 

bonbónů 

8 2 4    5 

Hmotnost v 

gramech 

   4 1 10  



 

2. hodina 

PROCENTA – % 

S procenty se setkáváme často i běžném životě, sleva 70% nebo zvýšení počtu nakažených o 9%, atd. 

Co je procento? Procenta vždy počítáme z nějakého základu (základ je 100%), např. cena 800 Kč nebo 

500 nakažených. 

Jedno procento ze základu je jedna setina základu, což můžeme zapsat zlomkem nebo desetinným 

číslem.  

1% ze základu je 
1

100
 ze základu nebo 0,01 ze základu 

10% ze základu je 
10

100
 ze základu nebo 0,10 ze základu 

50% ze základu je 
50

100
 ze základu nebo 0,50 ze základu 

67% ze základu je 
67

100
 ze základu nebo 0,67 ze základu 

129% ze základu je 
129

100
 ze základu nebo 1,29 ze základu 

Procenta můžeme znázornit graficky: na úsečce dlouhé 10 cm (úsečka je základ, tedy 100%) 

100% je 
100

100
= 1 úsečka (základ)  

20% je 
20

100
=

2

10
=

1

5
 úsečky (základu)  

70% je 
70

100
=  

7

10 
 úsečky (základu)    

45% je 
45

100
 úsečky (základu)    

 

ÚKOL -  pracovní sešit, strana 26 cvičení 1, úkol si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš jej posílat.  

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=15 

Část základu, odpovídají určitému počtu procent, můžeme znázornit na obdélníku, čtverci, kruhu, … 

                                       

 100% = 
100

100
=

10

10
= 1  základ – celý obdélník 

 

     

     

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika7_3_PS/Matematika7_3_PS.mc&maintitle=Matematika7_3/Matematika7_3.mc&pageord=15
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika7_3_PS/Matematika7_3_PS.mc&maintitle=Matematika7_3/Matematika7_3.mc&pageord=15


 

  30% = 
30

100
=  

3

10
      základu 

 

 

25% = 
25

100
=

5

20
=  

1

4
  základu 

            

ÚKOL -  pracovní sešit, strana 26 cvičení 2 a 3, úkoly si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš jej posílat. 

SHRNUTÍ – počet procent je počet setin základu 

 
1

100
 základu je 1%   podobně:   0,01 základu je 1% 

19

100
 základu je 19% 0,19 základu je 19% 

47

100
 základu je 47%       0,47 základu je 47% 

126

100
 základu je 126%       1,26 základu je 126% 

 
339

100
 základu je 339% 3,39 základu je 339% 

A také lze zapsat: 

2% jsou 
2

100
 základu nebo 0,02 základu (

2

100
 není základní tvar zlomku, měl bych psát 

1

50
) 

37% je 
37

100
 základu nebo 0,37 základu 

249% je 
249

100
 základu nebo 2,49 základu 

400% je 
400

100
 základu nebo 4,00 základu (tedy čtyřnásobek základu) 

 

ÚKOL -  pracovní sešit, strana 26 cvičení 5, 6 a7, úkoly si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš jej 

posílat. 

 

Pokud ti něco nepůjde nebo budeš mít problém, napiš. 

 

 

     

     

  

                  



 

3. hodina 

Určení jednoho procenta ze základu – pokud mám spočítat 1% ze základu, stačí základ vydělit 100. 

1% ze základu 29 Kč je 0,29 Kč 

1% ze základu 180 cm je 1,8 cm 

1% ze základu 0,3 t je 0,003 t 

1% ze základu 5000 s je 50 s 

1% ze základu 208 je 2,08 

ÚKOL -  pracovní sešit, strana 26 cvičení 8 a 9, úkoly si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš jej posílat. 

 

Pokud znám jedno procento a mám určit základ, stačí jedno procento vynásobit 100. 

1% je 5 cm, základ je 500 cm 

1% je 13 Kč, základ je 1300 Kč 

1% je 0,27 km, základ je 27 km 

1% je 3,5 kg, základ je 350 kg 

ÚKOL -  pracovní sešit, strana 26 cvičení 10, úkol si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš jej posílat.  

 

Celek – základ je vždy 100% 

Je-li ve třídě 40% chlapců, dívek musí být 60% (100% - 40% = 60% nebo 40% + 60% = 100%) 

Je-li zaplněno 23% kapacity disku, zbývá 77% volných. 

Je-li sleva 15%, nová cena je 85% původní. 

ÚKOL -  pracovní sešit, strana 27 cvičení 11, úkol si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš jej posílat.  

 

Jednoduché příklady lze řešit zpaměti, každý by měl vědět, že: 

polovina základu je 50% 

čtvrtina je 25% (dvě čtvrtiny 50%, tři čtvrtiny 75%) 

pětina je 20% (dvě pětiny 40%, tři pětiny 60%, čtyři pětiny 80%) 

desetina je 10% (dvě desetiny 20%, tři desetiny 30%, ….) 

ÚKOL -  pracovní sešit, strana 27 cvičení 12, úkol si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš jej posílat.  



 

Příklad: 

Vypočítej 50% z 400 m – výsledek je 200 m. (50% je polovina) 

Vypočítej 25% z 28 kg – výsledek je 7 kg. (25% je čtvrtina) 

Vypočítej 20% z 60 minut – výslekek je 12 minut. (20% je pětina) 

Vypočítej 10% z 58 ha – výsledek je 5,8 ha. (10% je desetina) 

Vypočítej 150% z 300 Kč – výsledek je 450 Kč. ( o polovinu více) 

ÚKOL -  pracovní sešit, strana 27 cvičení 13, úkol si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš jej posílat.  

 

Úkoly 13, 14 a 15 jsou pro „odvážné“ nebo „chytřejší“. Pokud ti nepůjdou, nevadí. Platí pouze pro 

tyto tři úkoly! 

 

 

4. hodina 

ÚKOL -  pracovní sešit, strana 27 cvičení 17 a strana 28 cvičení18 a 19. 

Vzory tam jsou, takže by to neměl být problém. 

U cvičení 19: při zápisu trojčlenky doporučuji použít zlomky, tak jak jsme se učili.(ale klidně to 

počítej podle učebnice – mě se víc líbí zlomek) 

 

Pokud ti něco nepůjde nebo budeš mít problém, napiš. 

 

Pro zájemce bude videokonference Zoom ve středu 13. 5. 2020 od 12.30 do 14.00. 

Můžeš se přihlásit s dotazy. 

 

Novou látku si můžeš prostudovat v elektronické učebnici: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika7_3/Matematika7_3.mc&pageord=1

5 

 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika7_3/Matematika7_3.mc&pageord=15
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika7_3/Matematika7_3.mc&pageord=15


7.B  

ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

11. – 15. 5. 

 

Pondělí 11. 5. 

- WB str. 52 cv. 1, 2, 3 

- www.projectonlinepractice.com – Lekce 5 Experiences část Grammar 1-5 

 

Úterý 12. 5. 

- WB str. 53 cv. 4, 5 

- www.projectonlinepractice.com – Lekce 5 Experiences část Vocabulary 1 -5, Skills 1-5 

 

Čtvrtek 14. 5. 

- WB str. 53 cv. I can 

- www.projectonlinepractice.com – Lekce 5 Experiences část Test yourself 1-5 

- udělat online kvíz Test Unit 5: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScch_NwXt1yrtGmlVl-

C6iKKlEa954ainHmTVx92yhaIavMKA/viewform?usp=sf_link 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScch_NwXt1yrtGmlVl-C6iKKlEa954ainHmTVx92yhaIavMKA/viewform?usp=sf_link


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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 11. května do 15. 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_13. Mai 2020, Mittwoch 

                svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

 Uč.str.50 cv.8 _ napište do sešitu Tagesprogramm von Paul und Siba 

 PS str. 48 cv.10 https://www.skolasnadhledem.cz/game/3445 

 PS str.48 cv.11 

Pá_15. Mai 2020, Freitag      

 GRAMMATIK_ ČASOVÁNÍ MODÁLNÍCH(ZPŮSOBOVÝCH) SLOVES, uč. str.22,52,53 

 Vystřihni a nalep pod nadpis, pak se podívej na video a zaměř se hlavně na označená 

slovesa, slovosled ovšem platí pro všechna stejně 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=kbW0j9dYu7A 

 NAUČIT SE ČASOVAT OZNAČENÁ SLOVESA „I POZPÁTKU“ 

 

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

svobodovasa@zsdolnikounice.cz   

PS str. 46 cv.7; Kdo neposlal tak dne určitě pošle v příloze na moji mailovou 

adresu: 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/
mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3445
https://www.youtube.com/watch?v=kbW0j9dYu7A
mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz


7.B  

RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

11. – 15. 5. 

 

Středa 13. 5. 

- do slovníčku zapsat:  

цвет    barva 

белый    bílá    

голубой   světle modrá 

синий    tmavě modrá 

жёлтый   žlutá 

оранжевый   oranžová 

красный   červená 

розовый   růžová 

зелёный   zelená 

чёрный   černá 

коричневый   hnědá 

серый    šedá 

фиoлетовый   fialová 

я люблю   já mám rád 

я не люблю   já nemám rád 

 

- zahrej si Kahoot pomocí odkazu: https://kahoot.it/challenge/03512622?challenge-id=c14aea53-

f4c5-4057-87d1-4b624169be43_1588146094743 

- nebo běž na kahoot.it a zadej PIN: 03512622 

- Kahoot je otevřený do pátku 15. 5. do 14:00 

 

Pátek 15. 5.  

- PS str. 51 cv. 5, 6 

- překlad vět do sešitu psací azbukou – vyfotit a poslat mi na mail nebo na messenger do pátku 15. 5. 

do 14:00 

1. Chci si koupit psa. 

2. On bydlí ve městě. 

3. Já mám rád červenou barvu. 

4. Ona má zelené pouzdro. 

5. Jemu je 15 let. 

mailto:karbasova@zsdolnikounice.cz
https://kahoot.it/challenge/03512622?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-4b624169be43_1588146094743
https://kahoot.it/challenge/03512622?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-4b624169be43_1588146094743


Fyzika 7. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 11.-15. května 

Tak a už máme za sebou celou kapitolu o kapalných látkách měli byste umět všechny zákon, které 

v kapalinách platí. Také byste měli umět vypočítat vztlakovou síla, určit, kdy bude těleso plavat a 

naopak kdy se potopí…… 

Protože příští týden dám větší test, nabízím online konzultaci, pro ty co mají zájem v pondělí v 10 

hodin na zoomu. Nachystejte si příklady, úlohy, s kterými jste si nevěděli rady. Společně je vyřešíme. 

Budu se těšit Kontakt: 

 

Topic: Jitka Odehnalová's Personal Meeting Room 

 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/3314774791?pwd=c2lHa1hzVGtqOWxHUEZseWpMRG5nUT09 

 

Meeting ID: 331 477 4791 

Password: 3Ed8aW 

Tento týden se vrhneme již na plynné látky. No a nezačneme ničím jiným, než vlastnostmi. Je to tak 

trochu opakování z 6. třídy, tak snad si na něco vzpomeneš. 

Uč. Str.86-87 – přečíst  

 zápis do sešitu z mé prezentace vlastnosti plynných látek 

Vlastnosti plynných 
látek

 

 

mailto:Odehnalova@zsdolnikounice.cz
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Umíš odpovědět

?
Jaké znáš plyny

Jaké jsou vlastnosti plynů

Kde se využívá vlastností plynů

Základní vlastnosti plynů

• molekuly zcela volné 

• téměř na sebe silově nepůsobí

• pohybují se neustálým 
neuspořádaným pohybem 

• vždy vyplní celý objem nádoby

• stlačitelné

• rozpínavé

• tekuté 

• nevytváří vodorovnou hladinu

• nemají stálý tvar ani objem

• velmi malá hustota

 



Dvě videa na důkaz toho, že jsou plynné látky tekuté. Některé z pokusů jsou nebezpečné. Sami 

nezkoušet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

https://www.youtube.com/watch?v=rXOASQ6mw4c 

https://www.youtube.com/watch?v=8xp4arEHxT8 

A co si vyzkoušet můšeš!!!!!!! 

Pokus č. 1 

Pomůcky: 3 sklenice, ocet, soda, svíčka 

Můžeš vyzkoušet pokus, jak uhasit svíčku oxidem uhličitým. Ten vzniká při reakci jedlé sody a octa. 

Takže to sklenice dáme trochu octa a nasypeme sodu (pozor šumí to). Nad sklenici dáme druhou 

sklenici, do které chytáme oxid uhličitý. Pak si zapálíme svíčku nejlépe ve sklenici od zavařeniny a 

opatrně lijeme oxid uhličitý na svíčku. 

Co se stane: Svíčka zhasne, protože k hoření je potřeba kyslík a ten je oxidem uhličitým vytlačen. 

Pokus č. 2 

Pomůcky: 2 nafukovací balónky, láhev, ocet, sodu 

Ocet dáme do sklenice např. od piva a znovu do něj vhodíme sodu. Na hrdlo sklenice navlečeme 

balónek, který se začne plnit oxidem (balónek se začne nafukovat). Jak se balónek naplní, tak ho 

zavážeme. Druhý balónek nafoukneme pusou tak, aby měly balónky stejnou velikost. A teď zkusíme 

balónky pustit zároveň na zem. Pozorujeme, který z balónků dopadne dříve. 

Přestože mají balónky stejnou velikost, balónek s oxidem dopadne na zem dříve, jelikož oxid uhličitý 

má větší hustotu. 

Pokus č. 3  

Pomůcky: prázdná PET láhev 

Uzavři prázdnou láhev a zkus ji stlačit, zmáčknout. 

Zjistíš, že to není problém. Tím jsi dokázal, že jsou plynné látky stlačitelné.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rXOASQ6mw4c
https://www.youtube.com/watch?v=8xp4arEHxT8


7.B – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 11. 5. – 15. 5. 2020 
 
12. 5. 
 Jelikož se pomalu blíží konec školního roku, budu v rámci opakování přikládat různé 

poznávací cvičení na vybrané zástupce živočišných druhů, které jsme v tomto pololetí 

probírali, ale ve škole už jsme je bohužel z důvodu karantény nestihli.  

 Dnešní „poznávačka“ se týká ptakořitních, vačnatců a šelem psovitých, kočkovitých, 

lasicovitých a medvědovitých. 

 Na tomto odkaze si udělej nejpozději do pátku 15. 5. poznávací cvičení: 

 

https://forms.gle/2hRwPRcsijLt1ago7 

 

 Toto poznávací cvičení neslouží ke klasifikaci, ale pouze k opakování. Samozřejmě si 

k sobě poznačím, kdo si ho udělal a kdo ne.  

 

 

14. 5. – téma: Krytosemenné rostliny – čeleď: růžovité  

 uč. str. 90 – 93 – přečíst 

 Pro lepší přehlednost uvádím prezentaci, ze které si opiš zápis do sešitu.  

 

 
 

https://forms.gle/2hRwPRcsijLt1ago7


 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

V případě jakýchkoliv nejasností a otázek mě kontaktuj na můj e-mail.  

 

UPOZORNĚNÍ: Mnozí z vás mi ještě nevyplnili test z minulého týdne. Kdo tak neučinil, 

ať test ještě co nejrychleji vyplní.  



Zeměpis – 7. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 11. 5. do 15. 5. 2020 

Zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

Malé státy Jižní Evropy 

ANDORRA - Andorra la Vella 

Není členem EU, měna – euro, úřední jazyk – katalánština (španělština, francouzština). 

Leží v Pyrenejích na hranici Španělska a Francie. 

Hlavní příjmy- cestovní ruch, bezcelní zóna, „daňový ráj“. 

 

MONAKO 

Není členem EU, měna – euro, úřední jazyk – francouzština, italština. 

Leží u pobřeží Středozemního moře, obklopuje ho Francie, asi 2 km². 

Hlavní příjmy- cestovní ruch, herny- kasino 

          - vydávání poštovních známek 

Zajímavost- závody F 1, oceánografické muzeum, … 

 

SAN MARINO 

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

Leží na Apeninském poloostrově - obklopeno Itálií. 

Zdroje příjmů - cestovní ruch 

  - vydávání poštovních známek 

  - bezcelní zóna 

 

VATIKÁN 

Není členem EU, měna – euro, úřední jazyk – italština, latina. 

Nejmenší stát světa 0,44 km², asi 900 obyvatel 

Nachází se v Římě 

Zdroje příjmů - cestovní ruch 

  - vydávání poštovních známek 

Je sídlem papeže – v současnosti papež František. 

mailto:zoufaly@zsdolnikounice.cz


MALTA -  Valletta 

Je členem EU, měna – euro, úřední jazyk – maltština, angličtina, (italština). 

Ostrovní stát ve Středozemním moři. 

Většina obyvatel žije při pobřeží. 

Významný cestovní ruch a námořní doprava. 

 

V elektronické učebnici si přečti strany 48 až 51, prohlédni si obrázky, udělej úkoly. Pro opakování 

můžeš použít i pracovní sešit.  

Úkoly z elektronické učebnice 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=24 

 

Pokud máš učivo o celé oblasti pořádně zopakované, na závěr test – Jižní Evropa 

POZORNĚ čti zadání, často se objevují chyby z nepozornosti (je – není, patří – nepatří). 

https://forms.gle/idcQRPv2DAJbrmr17 

 

Test vypracuj do 15. 5. 2020. Pokud máš nějaký technický problém, který ti neumožní test 

vypracovat, napiš. 

 

 

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=24
https://forms.gle/idcQRPv2DAJbrmr17
http://www.jindrichpolak.wz.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis


7. B, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 11. do 15. května 

1. hodina – podívat se na krátká videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY 

https://www.youtube.com/watch?v=se8TZ9rIBZk 

https://www.youtube.com/watch?v=luezF55V90g 

https://www.youtube.com/watch?v=iwr91aF0xfE 

https://www.youtube.com/watch?v=AL6EKm7Xi7A 

https://www.youtube.com/watch?v=gQzyhrXLl7s 

https://www.youtube.com/watch?v=dpXJfThH1Ck 

https://www.youtube.com/watch?v=hhxuWZa25t8 

 

2. hodina – vyplnit test (do 15. května): 

https://forms.gle/NH2QXKHy3T2fmKuy9 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY
https://www.youtube.com/watch?v=se8TZ9rIBZk
https://www.youtube.com/watch?v=luezF55V90g
https://www.youtube.com/watch?v=iwr91aF0xfE
https://www.youtube.com/watch?v=AL6EKm7Xi7A
https://www.youtube.com/watch?v=gQzyhrXLl7s
https://www.youtube.com/watch?v=dpXJfThH1Ck
https://www.youtube.com/watch?v=hhxuWZa25t8
https://forms.gle/NH2QXKHy3T2fmKuy9

