
7.B 

ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 1.6. do 5.6. 

Pondělí 1.6. 

1. Přečti si základní informace o motivačním dopise (e-mailu) a to nejdůležitější si vypiš do školního sešitu 

(můžeš i vytisknout a do sešitu nalepit): 

Motivační dopis (e-mail) 

- posíláme společně s životopisem možnému zaměstnavateli, životopis bývá přílohou 

- příležitost přesvědčit zaměstnavatele, že právě uchazeč je tím nejlepším na danou pozici 

- krátký (půl stránky), výstižný 

 - obsahuje oslovení, rozloučení,  o jakou pozici má uchazeč zájem, proč by měl být uchazeč přijat, upozornění 

na kladné vlastnosti, zdůraznění zkušeností v oboru, vyjádření přání o osobní kontakt 

Fráze vhodné na úvod motivačního dopisu: 

 Reaguji na Vaši nabídku práce ...  

 Zaujal mě inzerát, ve kterém hledáte ... 

 Měl bych zájem o brigádu, kterou inzerujete na ... 

Fráze vhodné  na závěr motivačního dopisu: 

 Pokud Vás informace o mně zaujmou, budu se těšit na případné setkání. 

 Ráda se dostavím na osobní pohovor. 

Úterý 2.6. 

1. Přečti si vzorový motivační dopis (můžeš si jej vytisknout a také vlepit do školního sešitu) 
Vážení, 
chtěla bych reagovat na Vaši nabídku práce asistentky obchodního ředitele zveřejněnou 15. 3. 2013 na 
serveru www.jobs.cz. Jak se můžete přesvědčit v přiloženém životopise, splňuji všechny předpoklady 
na tuto pozici. Vystudovala jsem obor obchodní akademie na OA a SOŠ gen. F. Fajtla v Lounech 
ukončený maturitou a mluvím plynně anglicky, rusky a španělsky. 
S prací asistentky mám zkušenosti, neboť jsem po vystudování střední školy dva roky pracovala jako 
asistentka personálního ředitele České spořitelny na pobočce v Lounech. Byla jsem oceňována pro 
svou kreativitu, časovou flexibilitu a komunikační schopnosti. Vzhledem k tomu, že jsem se na počátku 
roku 2013 přestěhovala do Prahy, hledám příležitost pro uplatnění mých schopností. Věřím, že bych 
pro Vaši firmu byla velkým přínosem a dokázala svými kreativními nápady zvednout obrat firmy. 
 
Pokud Vás zaujme má nabídka, ráda se dostavím na osobní pohovor.  
S pozdravem XY 
(zdroj: rvp.cz) 

Středa 3.6. – pátek 5.6. 

1. Vrať se ke svému životopisu a vytvoř k němu motivační dopis (e-mail), ten mi pošli do mého e-mailu 
nejpozději v pátek 5.6. 

 

mailto:burianova@zsdolnikounice.cz
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Matematika – 7. ročník, Jitka Odehnalová, Odehnalova@zsdolnikounice.cz.  

Týden od 1. 6. do 5. 6. 2020 

 

Tento týden ukončíme učivo o procentech. 

Úkoly jsou z učebnice procenta, pokud ji nemáš doma, použij elektronickou učebnici. 

Úkoly vypracuj do sešitu, nemusíš je posílat. 

ÚKOL -  učebnice, strana 36 cvičení 1 až 5 a učebnice strana 46 cvičení 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10. Úkoly si 

zkontroluj ve výsledcích, nemusíš je posílat. 

Odkaz pro vstup do elektronické učebnice: 

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

d=19 

 Opět nabízím videokonference 

Během videokonference budeme propočítávat zadané příklady, proto si 

nachystej sešit učebnici 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 

 

 

Na závěr pracovní list. Pracovní list vypracuj a pošli nejpozději do 5. 6. 2020. 
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Pracovní list – procenta    Jméno: 

Ze 480 žáků školy je 55% dívek. Kolik chlapců a kolik dívek navštěvuje školu? 

 

 

 

 

 

 

Šaty, které původně stály 1600Kč, byly zlevněny na 1400Kč. Kolik % je sleva? 

 

 

 

 

 

 

Na disku v počítači je zaplněno 76,7 GB, což je 65% kapacity disku. Jaká je kapacita disku? 

 

 

 

 

 

 

V sadu rostou jabloně, třešně a višně. Kolik je v sadu celkem stromů, jestliže jabloní je 32, 

třešní je 20 a višně tvoří 35% všech stromů? 



7.B  

ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

1. – 5. 6. 

 

Pondělí 1. 6. 

- z Quizletu si do slovníčku opsat lekci 6C 

- na Quizletu v lekci 6C udělat část Learn 

- WB str. 58 cv. 1, 2 

 

Úterý 2. 6. 

- na Quizletu v lekci 6C udělat část Write a Test 

- WB str. 58 cv. 4, 5 

 

Čtvrtek 4. 6. 

- na Quizletu v lekci 6C udělat část Match 

- učebnice str. 72/73 – přečíst si článek a do sešitu Exercise book udělat cv. 2 na str. 73 

- WB str. 59 cv. 6a,b 
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Fyzika 7. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounic.cz 

Období od 1.-5. června 

 

Online hodina v pondělí 7.A v 9 hodin, 7.B v 10 hodin 

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 

 

Podtlak, přetlak a vakuum 

Učebnice strana 95- 98 pročíst 

 napsat zápis str. 98 modrý rámeček 

Pokusy: 

https://www.youtube.com/watch?v=_IJJjup0ijk 

Některé si můžeš doma i vyzkoušet: 

Nasátí vody do sklenice, pomocí svíčky, sirek 

https://www.youtube.com/watch?v=UR2mXgnHKMQ 

pokus vajíčko v láhvi 

https://www.youtube.com/watch?v=6CN97483uYQ 
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7.B – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 1. 6. – 5. 6. 2020 
 
2. 6. – téma: Krytosemenné rostliny – čeleď: miříkovité 

 Toto učivo najdeš v učebnici na str. 101 – 103 – přečti si. 

 Podívej se na prezentaci na tomto odkaze: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lPukfAY-ZnA 
 

 Opiš si zápis do sešitu: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lPukfAY-ZnA


4. 6. – téma: Krytosemenné rostliny – čeleď: bobovité 

 Toto učivo najdeš v učebnici na str. 103 – 106 – přečti si. 

 Podívej se na prezentaci na tomto odkaze: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qEzal9WvziE 

 

 Opiš si zápis do sešitu: 
 

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qEzal9WvziE


7.B  

RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

1. – 5. 6. 

 

Středa 3. 6. 

- učebnice str. 67 – přečíst si článek a naučit poslední dvě písmena azbuky - Ф, ф (F) a ъ (tvrdý znak) 

- do slovníčku si opsat následující slovíčka: 

завтрак snídaně 

обед  oběd 

ужин  večeře 

фрукты  ovoce 

овощи  zelenina 

хлеб  chléb 

конфеты bonbóny 

сыр  sýr 

яблоко  jablko 

морковь mrkev 

торт  dort 

апельсин pomeranč 

лимон  citron 

рогалик rohlík 

мороженое zmrzlina 

мясо  maso 

суп  polévka 

шоколад čokoláda 

банан  banán 

картофель brambory 

помидор rajče 

груша  hruška 

огурец  okurek 

капуста zelí 

молоко mléko 

 

- PS str. 56 cv. 3 

- PS str. 57 cv. 5.1, 5.2, str. 58 cv. 6 

 

Pátek 5. 6. 

- PS str. 58 cv. 7 

- PS str. 59 cv. 9 
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Zeměpis – 7. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 1. 6. do 5. 6. 2020 

Zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

VÝCHODNÍ EVROPA 

Mimo evropské části Ruska zahrnuje Ukrajinu, Bělorusko a Moldavsko. 

Dříve celé území patřilo Sovětskému svazu, západní část dnešní Ukrajiny 

tzv. Podkarpatská Rus i Československu. 

UKRAJINA - Kyjev 

Většinu území vyplňují - úrodné nížiny, 

   - nízké pahorkatiny  

   - na jihozápadě zasahují na území Ukrajiny Karpaty. 

Na jihu dosahuje k Černému a Azovskému moři. 

Významná je těžba nerostných surovin: - černého uhlí, železné rudy 

V průmyslu převládá hutnictví a strojírenství. 

Produkce elektrické energie především v tepelných a jaderných elektrárnách.  

V Černobylské jaderné elektrárně došlo 26. 4. 1986 k velké havárii. 

Politicky i ekonomicky nestabilní, oblasti Luhanská a Doněcká usilují  

o samostatnost – válečné konflikty.  

Poloostrov Krym v roce 2014 anektovalo Rusko. 

 

BĚLORUSKO – Minsk 

Převážně nížinatý vnitrozemský stát – rozsáhlé lesy. 

Hospodářsky méně vyspělý. 

Nedemokratický politický systém. 

 

MOLDAVSKO – Kišiněv 

Převážně nížinatý vnitrozemský stát – úrodné půdy. 

Hospodářsky méně rozvinutý stát s převahou zemědělství. 
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V elektronické učebnici strana 32 až 34 

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&pageo

rd=16 

 

 

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=16
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis8_1/Zemepis8_1.mc&pageord=16
http://www.jindrichpolak.wz.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis


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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 1. června do 5. června 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_3. Juni 2020, Mittwoch  

Jelikož jste poctivou prací došli v PS k Wiederholungstest 4, tak se s chutí pusťte do řešení na 

str. 52; 52/1 poslech: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3445 

 

Pá_5. Juni 2020, Freitag      

A protože jste skvělí, tak s chutí vypracujte Wiederholungstest 4 na str. 53. 

 

                                

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

svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

 

 

Jakmile budeš mít vypracováno, tak svoje vypracování vyfoť(oskenuj) a pošli 

na moji e-mailovou adresu do 10. června 2020.  😊 
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7. B, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 1. do 5. června 

1. hodina – nejpozději do čtvrtku 4. června vyplnit test: 

https://forms.gle/vWVJah9D7W1yYqmn8 

2. hodina – nadpis – Evropa na počátku novověku – přečíst kapitoly na stranách 105-107, opsat jako 

zápis rámeček na straně 107 dole: 

 

 

 

Vysvětlení zápisu známek do bakalářů: za práci od 11. března obdrží žáci v předmětu dějepis celkem 

dvě známky. První za období 11. březen - konec dubna, druhou za květen a červen. Obě tyto známky 

budou mít váhu 2. V hodnocení bude zohledněna včasnost a správnost zadaných úkolů v daném 

období. V případě dotazů mě kontaktujte prostřednictvím mailové adresy. 

 

 

 

https://forms.gle/vWVJah9D7W1yYqmn8

