
7.B 

ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 20.4. do 24.4. 

 

Pondělí 20.4. 

1. https://edu.ceskatelevize.cz/rceni-a-uslovi-5e4423ea4908cf0125157de8 podívejte se na 

video o rčeních 

2. Z videa vypiš alespoň pět rčení a napiš, co znamenají  

Úterý 21.4. 

1. Uč. s. 62/6 (do sešitu  napiš alespoň tři) 

2. Uč. s. 62/8 (do sešitu) 

Středa 22.4. 

1. Uč. s 63/2 (do sešitu – pracuj s online slovníkem synonym) 

Pátek 24.4. 

1.          https://edu.ceskatelevize.cz/zvireci-metafory-5e442202e173fa6cb524a992 podívejte se na 

toto krátké video o zvířecích metaforách a napište mi do e-mailu, co znamená „pštrosí politika“  

 

 

Pracujete skvěle a stále platí, že pokud jste v koncích, nerozumíte, nevíte, pište mi, vysvětlím. 

 

 

 

 

 

 

mailto:burianova@zsdolnikounice.cz
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Matematika, Jitka Odehnalová, odehnalova@zsdolnikounice.cz. Týden od 20. 4 do 24. 4. 2020 

1. hodina 

Připomínám – přímá úměrnost je závislost dvou veličin, pro které platí: 

kolikrát se zvětší hodnota první veličiny, tolikrát se zvětší hodnota druhé veličiny nebo 

kolikrát se zmenší hodnota první veličiny, tolikrát se zmenší hodnota druhé veličiny. 

Hodnoty přímo úměrných veličin můžeme zapisovat do tabulky. Například u počtu rohlíků a ceny, 

kterou zaplatíme (jeden rohlík stojí dvě koruny) 

x = počet rohlíků 1 2 3 5 10 20 50 

y = cena v Kč 2 4 6 10 20 40 100 

 

Pokud některá hodnota v tabulce bude chybět, můžeme ji snadno dopočítat (hodnoty v druhém řádku 

jsou dvakrát větší, protože jeden rohlík stojí dvě koruny). 

x = počet rohlíků 1 2 3 5 10 15  

y = cena v Kč 2 4 6 10 20  88 

 

V předposledním sloupci musím doplnit cenu 30 Kč a posledním sloupci počet 44 rohlíků. 

x = počet rohlíků 1 2 3 5 10 15 44 

y = cena v Kč 2 4 6 10 20 30 88 

 

Příklad – zapiš do tabulky hodnoty vyjadřující délku strany čtverce a jeho obvod (o=4. a) 

x = délka strany čtverce v cm 1 2 5 8 12  20 

y = obvod čtverce v cm 4 8 20 32 48 60  

 

Hodnoty v druhém řádku jsou čtyřikrát větší, proto v předposledním sloupci doplním 15 a posledním 

80. 
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Příklad – doplň hodnoty do tabulky přímé úměrnosti 

Počet balení jogurtů Activia 1 15 12  

Počet jogurtů 4   84 

Z prvního sloupce vím, že jedno balení obsahuje čtyři jogurty. 

Tedy:   15 balení…. 15. 4 = 60 jogurtů 

12 balení … 12. 4 = 48 jogurtů 

 84 jogurtů… 84:4 = 21 balení 

Řešení 

Počet balení jogurtů Activia 1 15 12 21 

Počet jogurtů 4 60 48 84 

 

 

Příklad – doplň hodnoty do tabulky přímé úměrnosti 

Množství benzínu v litrech 1 2 5  

Cena, kterou zaplatím v Kč  57,80  867 

Nejdříve spočítám cenu za 1 litr – 57,8:2 = 28,90 Kč 

Za 5 litrů zaplatím – 5.28,90 = 144,50 Kč 

Za 867 Kč koupím – 867:28,90 = 30 litrů 

Výsledek: 

Množství benzínu v litrech 1 2 5 30 

Cena, kterou zaplatím v Kč 28,90 57,80 144,50 867 

 

Doporučuji video: https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4 

 

Udělej úkol v pracovním sešitu – strana 18 cvičení 1 

Pokud nemáš doma pracovní sešit, použij elektronickou učebnici a úkol napiš do sešitu: 

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

aintitle=Matematika7_3/Matematika7_3.mc&pageord=11 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4
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2. 3. 4. hodina 

Ve video ukázce jste viděli také výpočet trojčlenky. 

Trojčlenka – je postup, kdy pomocí tří známých členů úměry vypočítáme čtvrtý, neznámý člen. 

Postup řešení ukážu na příkladu: 

Za svačinu pro 30 dětí bylo zaplaceno 465 Kč, kolik korun by stála svačina pro 28 dětí? 

Nejdříve zápis: 30 dětí …….. 465 Kč  POZOR pod sebe musím napsat hodnoty 

  28 dětí……...  x Kč  se stejnou jednotkou, x je na druhém řádku 

Doplním šipky ↑ – první u x a druhou stejným směrem 

    30 dětí …….. 465 Kč   

    28 dětí……...  x Kč    

Nyní zapíšu úměru podle šipek – od začátku ke špičce 

    30 dětí …….. 465 Kč   

    28 dětí……...  x Kč    

          
𝑥

465
=  

28

30
          místo znaménka: jsem použil zlomek 

tedy  𝑥 =
28 .  465

30
       číslo 465, kterým se dělí x napíšu na druhé straně do čitatele se znaménkem 

krát 

  𝑥 = 434 𝐾č      před násobením a dělením můžu krátit 

Svačina pro 28 dětí by stála 434 Kč. 

 

Příklad – 3,5 m látky stojí 1015 Kč. Kolik korun stojí 2,5 m stejné látky? 

3,5 m ………… 1015 Kč 

2,5 m…………. x Kč 

 
𝑥

1015
=

2,5

3,5
 

 𝑥 =
2,5.1015

3,5
 

 𝑥 = 725 𝐾č 

2,5 m stejné látky stojí 725 Kč. 

Pracovní sešit strana 18 a 19 cvičení 2 až 10  

Pokud nemáš doma pracovní sešit, použij elektronickou učebnici: 



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

aintitle=Matematika7_3/Matematika7_3.mc&pageord=11 

 

Nápověda  

– ve cvičení 8 musíš nejdříve spočítat plochu, která se bude natírat. Tedy dno bazénu a čtyři boční 

stěny – udělej si náčrtek. 

– ve cvičení 10 měřítko 1:100 000 znamená: 

 1cm na mapě …………… 1 km ve skutečnosti 

 7 cm ……………………... x km 

 

 

Úkoly nemusíš posílat, jednotlivá cvičení si zkontroluj ve výsledcích. 

Pokud ti něco nepůjde nebo budeš mít problém, napiš. 
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7.B  

ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

20. – 24. 4.  

 

Pondělí 20. 4.  

- opakovat si slovíčka a nepravidelná slovesa 

- WB str. 46 cv. 1 

 

Úterý 21. 4.  

- další gramatika k předpřítomnému času (Present perfect): 

- ve WB na str. 78 přečíst a zvýraznit část 5.2 Předpřítomný čas – zápor a 5.3 Otázka 

- dovysvětlení: 

 A. ZÁPOR - pro vytvoření záporu v předpřítomném času preferuji zkrácenou formu  

     haven’t a hasn‘t  

 - př. I have written the email. → I haven’t written the email. 

           (Napsal jsem ten mail)    (Nenapsal jsem ten mail.) 

           He has written the email. → He hasn’t written the email.   

!!! POZOR!!! když je ve větě příslovce NEVER, sloveso have/has už není v záporu!!! 

  → I have never seen this film. (Nikdy jsem ten film neviděl.)  

B. OTÁZKA – pro vytvoření otázky změním slovosled ve větě: 

 - př. They have been to the USA. → Have they been to the USA? 

           She has read this book. → Has she read this book? 

- WB str. 46 cv. 2, 3 

- zahrej si Kahoot buď pomocí odkazu: https://kahoot.it/challenge/01830658?challenge-

id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-4b624169be43_1586943519194 

- nebo přes kahoot.it a zadej PIN: 01830658 

 

Čtvrtek 23. 4.  

- WB str. 47 cv. 4 

- WB str. 47 cv. 5b (posílám vyplněný poslech, abys mohl udělat část b) 

mailto:karbasova@zsdolnikounice.cz
https://kahoot.it/challenge/01830658?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-4b624169be43_1586943519194
https://kahoot.it/challenge/01830658?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-4b624169be43_1586943519194


 

- následující cvičení buď vytisknout a nalepit do Exercise book nebo přepsat celé věty do Exercise 

book – cvičení vyfoť a pošli mi buď na mail, nebo na messenger 

VZOR: I _________________ this book yet. (not read) 

 I haven’t read this book yet. 

1. Complete the sentences. Use the present perfect form of the verbs in brackets. 

1. Maria and Jacky ________ to school today. [not go]  

2. Dad ________ an enormous fish. [catch] 

3. They ________ the new James Bond film. [not see] 

4. I ________ an email from my sister in Australia. [have] 

5. Elsie ________ her homework. [not do] 

6. Carla ________ me a birthday present. [give] 

7. My cousins ________ in a plane for the first time this year. [fly] 

8. Our neighbours ________ us a postcard from Rome. [send] 

 



7.B – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 20. – 24. 4. 2020 

 

21. 4. – téma: Nepohlavní – vegetativní rozmnožování rostlin 

 Zopakuj si vegetativní orgány rostlin a také růst a vývin rostlin, poté si udělej na tomto 
odkaze test, abych měla zpětnou vazbu o tom, jak ti učení jde. Nezapomeň se podepsat 
a uvést svůj e-mail, kam ti bude zasláno následné vyhodnocení.  

POZOR!!! Test vyplň nejpozději do 24. 4.  
 

https://forms.gle/YbCnBYNNyffmuZ6x8 
 

 uč. str. 80 a 81 – přečíst 

 Pusť si video:  

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

 Projdi si prezentaci a opiš si z ní zápis do sešitu.  

 

 

 
 

https://forms.gle/YbCnBYNNyffmuZ6x8
https://www.youtube.com/watch?v=HPSQSUstaao


 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



23. 4. – téma: Květ a květenství 

 uč. str. 82 až 84 – přečíst  

 Pusť si video: 

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

 Projdi si prezentaci a opiš si z ní zápis do sešitu.  

 

 
 

 

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


 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností se obrať na můj e-mail.  



7.B  

RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

20. – 24. 4.  

 

Pondělí 20. 4. 

- přečíst si v učebnici článek str. 55 cv. 18 

- do školního sešitu přepsat a doplnit cv. 19b v učebnici na str. 56 (cvičení mi vyfotit a poslat na mail 

nebo na messenger) 

 

Středa 22. 4.  

- z Quizletu https://quizlet.com/502417477/cislovky-11-20-flash-cards/?new nebo z učebnice str. 50 

si do slovníčku opsat číslovky 11-20 a naučit se je 

- na Quizletu trénovat Číslovky 11-20 část Learn, Write, Test a Match 

mailto:karbasova@zsdolnikounice.cz
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Zeměpis, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 20. 4 do 24. 4. 2020 

Dobrý den, tentokrát na ověření znalostí vyzkoušíme test – Severní Evropa 

https://forms.gle/1s8gBwSumWhTxNfM7 

Test vypracuj do 24. 4. 2020. Pokud máš nějaký technický problém, který ti neumožní test vypracovat, 

napiš. 
 

 

Zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

JIŽNÍ EVROPA 

Itálie, Řecko, Španělsko, Portugalsko,  

Andorra, Monako, San Marino, Malta, Vatikán 

 

ITÁLIE – Řím 

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

Zaujímá -Apeninský poloostrov a přilehlé ostrovy - Sicílie 

      - Sardinie 

              - na severu - Pádská nížina, Alpy  

Četná zemětřesení, sopečná činnost – Etna, Vesuv 

Sever hospodářsky vyspělejší – Turín, Milán, přístav Janov 

Známá výroba: - automobily (FIAT, Ferrari, Alfa Romeo…) 

  - elektrotechnika (Zanussi 

  - oděvy, obuv (Armani, Benetton, Kappa,…) 

  - potraviny (víno, těstoviny, pizza, lasagne, …) 

 

Pádská nížina – zemědělsky nejvýznamnější oblast 

Významný cestovní ruch: 

- Alpy 

 - dlouhé pobřeží 

- historická města, památky – Benátky, Pisa – šikmá věž… 

mailto:zoufaly@zsdolnikounice.cz
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Na internetu najdi: Koloseum, Pompeje, Leonardo da Vinci, Julius Caesar 

Do sešitu stručně napiš co nebo kdo to je (byl). Úkol nemusíš posílat. 

 

Obrázky, videa, interaktivní úkoly, atd. najdete v online učebnici. 

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=20 

 

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=20
http://www.jindrichpolak.wz.cz/
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Německý jazyk_7_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 20. dubna do 24. dubna 2020 

 

Procvičuj a upevňuj si slovní zásobu. PS str. 54 – 55 ; slovíčka snadno a rychle s aplikací WordTrainer 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_22. April 2020, Mittwoch 

 Rozdíl užití výrazu: die Uhr x die Stunde  

Vysvětlení rozdílu užití výrazu: zapište si (nalepte si )do sešitu 

Oba výrazy znamenají „hodina“ a jsou ženského rodu. Jejich použití je však pevně dáno: 

 die Stunde   - označuje hodinu, která je určitým měřítkem, úsekem, částí:  např. Čekám tu už dvě 

hodiny. (tj. 2 x 60 minut).  Ich warte hier schon zwei Stunden. Dnes máme 2 hodiny (tedy 2 x 45 min.) 

matematiky. Heute haben wir zwei Stunden Mathematik. 

 die Uhr - se používá ve výrazu: např. je 5 hodin – Es ist 5 Uhr. Ich komme um drei (Uhr). Přijdu ve tři 

(hodiny). Ich habe eine neue Uhr (tedy přístroj). Mám nové hodinky. 

Odpověz: 

 Wann kommt die Mutter nach Hause? Kdy přijde maminka domů?  

 Die Mutter kommt um sieben Uhr. Maminka přijde v sedm hodin.  

  Wie spät ist es? Kolik je hodin?  

 Es ist zehn Uhr. Je deset hodin.  

  Wie lange bleibst du bei der Oma? Jak dlouho zůstaneš u babičky?  

 Ich bleibe bei der Oma drei Stunden. Zůstanu u babičky tři hodiny.  

 Wie lange dauert das Konzert? Jak dlouho trvá ten koncert?  

 Das Konzert dauert fünf Stunden. Koncert trvá pět hodin. 

 

 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
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Ergänze: Uhr x Stunden; Přepiš do školního sešitu 

Es ist 21… . 

Im Winter sehe ich jeden Tag zwei …….fern.  

Ich bleibe von 12… bis 14 … bei meiner Freundin Klara. 

 Ein Tag hat 24……. . 

Morgen in der Schule haben wir 2 ……. Musik.  

Das Geschäft ist geöffnet von 8…bis 16… .  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/15430  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/38422 

 

Pá_24. April 2020, Freitag 

 PS str.44 cv.3 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2556 

 PS str.45 cv.6 

vyfoť v PS vypracovanou str.45 a pošli do 28. 4. 2020 na moji mailovou adresu:  

svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

 

AŤ SE VÁM PRÁCE DAŘÍ 😊  

PŘÍPADNÉ DOTAZY NA VÝŠE UVEDENÉ MAILOVÉ ADRESE. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/15430
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/38422
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2556
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7. B, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 20. do 24. dubna 

 

1. hodina – nadpis - objevné plavby- zápis – Vpád Turků do Evropy ohrozil obchod mezi 

Evropou a Asií po souši, proto se hledaly nové, bezpečnější cesty po moři. 

V objevných plavbách vynikali zejména Španělé a Portugalci: 

 

Jméno objevitele                   objevná plavba 

                                                  jižní cíp Afriky 

                                                  Amerika (1492) 

                                                  Indie    

                                                  obeplutí zeměkoule 

 

Tabulku doplnit jmény na základě učebnice strana 88 a 89,  napsat je barevně – to vše 

je zápis do sešitu 

 

2. hodina – podívat se na videa k látce: 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-kolumbus-objevil-ameriku-

12-rijen-150682 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-dokoncena-prvni-

plavba-kolem-sveta-6-zari-151637 

 

 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-kolumbus-objevil-ameriku-12-rijen-150682
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-kolumbus-objevil-ameriku-12-rijen-150682
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Fyzika 7. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období: 20.-24.dubna 

 
Děkuji těm, co mi již poslali vypočítané příklady a také fotky s pokusem, kdo to ještě nesplnil, pošlete 

mi příklady do neděle 19. dubna. 

Téma : Plavání těles 

Protože v učebnici je toho hodně a já po vás určitě nebudu chtít počítat jaká část lodi plave nad 

hladinou a jaká je potopená. Bude mi úplně stačit, když pochopíte, co platí pro tělesa, která se 

potopí, když je hodíme do vody, která se vznáší a která plavou na hladině. 

Našla jsem pro vás video, ve kterém to vysvětluje jiný učitel svým žákům. Zápis si potom přepiš do 

sešitu + také obrázky!!!!! 

Komu vyhovuje více učebnice,  může si to ještě pročíst v učebnici a to na straně 80-81  

https://www.youtube.com/results?search_query=plov%C3%A1n%C3%AD+t%C4%9Bles+fyzika 

 

 

ZÁPIS: 

Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině 

Těleso ponořené v kapalině 

1) Klesá ke dnu (potápí se) , je-li jeho hustota větší než hustota kapaliny ρt  > ρk  

a působí-li na něj větší gravitační síla než vztaková Fg > Fvz , 

     výslednice sil  směřuje dolů  

                                 Takto se chovají např. kovové předměty ve vodě.   

                

2) se v kapalině vznáší, je-li jeho hustota stejná jako hustota kapaliny ρt  = ρk,  

a gravitační síla je stejná jako síla vztlaková  Fg = Fvz , 

    výslednice sil má nulovou hodnotu 

                                  Ve vodě se vnášejí např. ryby a mořští živočichové.  
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3)   těleso stoupá k hladině kapaliny, je-li jeho hustota menší než hustota kapaliny  ρt < ρk, 

a gravitační síla je menší než vztlaková  Fg < Fvz , 

    výslednice sil směřuje nahoru 

                                  Například: korek, lehčený polystyren, suché dřevo 

U ledu plovoucího na hladině vody vyčnívá z vody asi jedna desetina celkového objemu ledu. 

 

 

 

 


