
Matematika – 7. ročník, Jitka Odehnalová, odehnalova@zsdolnikounice.cz.  

Týden od 22. 6. do 26. 6. 2020 

Hranoly  

Poslední týden využij na opakování učiva a dodělání nesplněných úkolů. 

Odkaz pro vstup do elektronické učebnice: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika8_2/Matematika8_2.mc&pageord=9 

 

Případné dotazy probereme ve škole. Pokud do školy chodit nebudete a máte dotazy, napište, 

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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 22. června do 26. června 2020 

 

 

St_24. Juni 2020, Mittwoch  

 

  Pá_26. Juni 2020, Freitag   

                                                    

 

Následující zadání si přelož, ať získáš širší slovní zásobu a nápady na aktivity o prázdninách. 

Za spolupráci děkuje a krásné prázdniny Vám všem přeje 

Šárka Svobodová 
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Fyzika 7. Ročník 

Odehnalová Jitka, Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 22.-26. Června 

 

 

V příloze řešení posílám doplněné opakování učiva ze 7 třídy. Tvým úkolem je kontrola tvého 

řešení s mým.  

Protože se blíží prázdniny, vyzkoušej si jeden venkovní pokus Jedná se o octovou raketu. 

Přikládám odkaz jak takovou raketu vyrobit.  

https://www.youtube.com/watch?v=2pcpLfnA_UI 

 

Snad se ti pokus podaří a užiješ si spoustu srandy   
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7.B – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 22. 6. – 26. 6. 2020 
 

23. 6.  

 Udělej si na uvedeném odkaze kvíz na poznání vybraných druhů z čeledí krytosemenných 
rostlin (brukvovité, břízovité, lískovité, bukovité, vrbovité, lilkovité, miříkovité). 
 

https://forms.gle/4hT2GhCcLbNzVx6FA 
 

25. 6.  

 Udělej si na uvedeném odkaze druhý poznávací kvíz na vybrané druhy z čeledí 
krytosemenných rostlin (bobovité, hvězdnicovité, hluchavkovité, krtičníkovité).  

 
https://forms.gle/rheMv5TMxg7JB2c18 

 

 
V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů mě kontaktuj na můj e-mail.  
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Zeměpis – 7. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 15. 6. do 19. 6. 2020 

Závěrečné opakování. 

U evropských státu jsme si zapisovali hlavní města. Pokud ti u některého chybí, doplň si zápis podle 

atlasu nebo internetu. 

Tak, teď tedy znáte všechna evropská hlavní města. 

Přejdi na: 

https://online.seterra.com/cs/vgp/3051 

Zkus to bez atlasu. 

Bylo by dobré, dosáhnout minimálně 90%. 

Pokud máš procent méně, udělej test znovu a znovu a …. 

Nic nemusíš posílat, test na Jihovýchodní a Východní Evropu byl poslední hodnocenou prací. 

 

 

mailto:zoufaly@zsdolnikounice.cz
https://online.seterra.com/cs/vgp/3051

