
7.B 

ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 27.4. do 1.5. 

 

Pondělí 27.4. 

1. Antonyma: Uč.s. 66/2 (do sešitu) 

Úterý 28.4. 

1. Homonyma: https://edu.ceskatelevize.cz/homonyma-5e442208e173fa6cb524a9d3 nejdříve 

se podívej na poučení o homonymech (vypiš si alespoň tři homonyma) 

2. Uč. s. 67/2 (slova podle, drát, září použij ve větách – vždy v jiném významu – a napiš mi věty 

ještě dnes do mého e-mailu) 

Středa 29.4. 

1. Termíny: https://edu.ceskatelevize.cz/odborna-terminologie-5e44220ce173fa6cb524a9f0  
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Matematika – 7. ročník, Jitka Odehnalová, Odehnalova@zsdolnikounice.cz. Týden od 27. 4 do 1. 5. 2020 

 

1. hodina 

Pokud jste zvládli výpočet trojčlenky, je to skvělé. 

Připomenu 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 stejným směrem (protože je to přímá 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) 

 

Přidám ještě jeden vzorový příklad 

 30 minut……………12 km 

 20 minut……………x km 

  
𝑥

12
=

20

30
 

  𝑥 =
20 .  12

30
 

  𝑥 = 8 𝑘𝑚 

Tak a teď vy. Následuje pracovní list. 

Vypracovaný pracovní list pošlete na adresu učitele do středy 29. 4. 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). 

 

K 30. 4. bude uzavřeno hodnocení za první čtvrtletí, do kterého budou započítány tři pracovní 

listy (poměr, zlomky a přímá úměrnost). Pokud jsi ještě některý z pracovních listů neodeslal, 

učiň tak nejpozději do 29. 4. 2020.  Jestliže některý z pracovních listů nebude k tomuto datu 

odevzdaný, budu úkol brán jako nesplněný. 
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Pracovní list – přímá úměrnost 

1. Vypočítej neznámou x 

 14 kusů………….. 350 g 

 x kusů…………… 150 g 

 

 

 

 

 

2. Auto ujelo 400 km a spotřebovalo 28 litrů benzínu. Kolik litrů benzínu spotřebuje při ujetí 50 km, 

předpokládáme-li stejnou průměrnou spotřebu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Doplň tabulku přímé úměrnosti 

Počet lahví 

mléka 

1 2 5 10 8   

Hmotnost 

v kg 

1,5     30 22,5 

 

4. Doplň tabulku přímé úměrnosti  

Počet balení 

bonbónů 

8 1 4 5   10 

Hmotnost v 

gramech 

1000    250 2000  

 



2. a 3. hodina 

Nepřímá úměrnost je závislost dvou veličin, pro které platí: 

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

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

Příklad – urči, zda jsou veličiny nepřímo úměrné 

a) Počet zakoupených rohlíků a cena, kterou zaplatím (jeden stojí 2Kč) 

NE – jeden rohlík ….2Kč 

 dva rohlíky……4Kč (dvakrát více rohlíků – dvakrát více peněz) 

 deset rohlíků…20Kč (pětkrát více rohlíků – pětkrát více peněz) 

b) Počet žáků a počet čtverečků čokolády – kolik každý dostane, jestliže ji mezi ně rozdělím (jedna 

čokoláda má 24 čtverečků) 

ANO – dva žáci …….. každý dostane 12 čtverečků 

 čtyři žáci …… každý dostane 6 čtverečků (dvakrát víc žáků – dvakrát méně čtverečků) 

 jeden žák ….. dostane 24 čtverečků atd. 

c) Průměrná rychlost a doba, za kterou dojedu do vesnice vzdálené 10 kilometrů. 

ANO – průměrnou rychlostí 60 km/h mi cesta bude trvat 10 minut 

průměrnou rychlostí 30 km/h mi cesta bude trvat 20 minut (dvakrát menší rychlost – dvakrát 

větší doba jízdy) 

ÚKOL -  pracovní sešit, strana 15 cvičení 1 a 2. Odkaz pro vstup do elektronické verze: 

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

aintitle=Matematika7_3/Matematika7_3.mc&pageord=9 

ÚKOLY si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš je posílat. 

 

Také hodnoty nepřímé úměrnosti můžeme zapisovat do tabulky. Pro příklad žáků a čokolády: 

Počet žáků, kterým 

čokoládu rozdám 

1 2 3 4 6 8 24 

Počet čtverečků, 

který každý dostane 

24 12 8 6 4 3 1 

 

Součin čísel zapsaných nad sebou musí vždy dát stejný výsledek (u nepřímé úměrnosti) 

1.24 = 24, 2.12 = 24, 3.8 = 24, 4.6 = 24 atd. 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika7_3_PS/Matematika7_3_PS.mc&maintitle=Matematika7_3/Matematika7_3.mc&pageord=9
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Příklad – doplň tabulku nepřímé úměrnosti, víme-li, že průměrnou rychlostí 40 km/h dojedu do 

sousední vesnice za 15 minut 

Rychlost v km/h 40 20 80 10    

Čas v minutách 15    20 12 100 

 

Je-li průměrná rychlost dvakrát menší, musí být čas dvakrát větší, tedy 30 minut 

Je-li průměrná rychlost dvakrát větší, musí být čas dvakrát menší, tedy 7,5 minuty 

Je-li …… 

Při doplňování tabulky stále kontroluji, že 40.15 = 600, 20.30 = 600, 80.7,5 = 600, atd. 

Výsledek: 

Rychlost v km/h 40 20 80 10 30 50 6 

Čas v minutách 15 30 7,5 60 20 12 100 

 

ÚKOL -  pracovní sešit, strana 20 cvičení 12 

ÚKOL si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš jej posílat  

 

Podobně můžeme řešit jednoduché úlohy, např. 

Pro 15 koní vystačí zásoba krmení na 20 dnů. 

– na kolik dnů vystačí zásoba pro jednoho koně? 

patnáctkrát méně koní – patnáctkrát více dnů, tedy 300 dnů (nebo 15.20 = 300, 1.300 = 300) 

– na kolik dnů vystačí zásoba pro třicet koní? 

dvakrát více koní – dvakrát méně dnů, tedy 10 dnů (nebo 15.20 = 300, 30.10 = 300) 

 

ÚKOL -  pracovní sešit, strana 15 cvičení 3, 4 a 6 

ÚKOL si zkontroluj ve výsledcích, nemusíš jej posílat  

Pokud ti něco nepůjde nebo budeš mít problém, napiš. 

V pracovním sešitu jsou také procvičovací a nadstandartní a zajímavé úkoly. Tyto vám nebudu 

zadávat povinně, slouží pro vaše procvičování. 



7.B  

ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

27. 4. – 1. 5.  

 

Pondělí 27. 4. 

- zapsat si do slovníčku slovíčka z Quizletu lekce 5C 

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

- WB str. 48 cv. 2a, 3a,b 

 

Úterý 28. 4.  

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

- WB str. 49 cv. 4, 5, 6 

 

Čtvrtek 30. 4. 

- udělat online kvíz Present perfect: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0gIMohGktlMxayEZfDAfOAvbBWdzK0SfrpJ9V8Iw6tvyl

xg/viewform?usp=sf_link 
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7.B – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 27. 4. – 1. 5. 2020 

 

28. 4. – téma: Pohlavní rozmnožování – opylení a oplození 

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

 Učivo najdeš v učebnici na str. 84 – 85. 

 Podívej se na video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ASSD4HK4MYg 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



30. 4. – téma: Plody a semena 

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

 Učivo najdeš v učebnici na str. 85 - 86. 

 Podívej se na video:  
https://www.youtube.com/watch?v=pO0_rxSDySw 

 

 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

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



7.B  

RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

27. 4. – 1. 5. 

 

Středa 29. 4.  

- opakování číslovek 11-20 

- udělat kvíz na číslovky: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevDlIT6eQRFsVAk4CzjPmkIorCbGVBJl9S2qflyrKEUJwsE

Q/viewform?usp=sf_link 

 

Pátek 1. 5. 

Státní svátek 
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Zeměpis – 7. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 27. 4 do 1. 5. 2020 

Zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

ŠPANĚLSKO - Madrid 

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

Zaujímá většinu Pyrenejského poloostrova, patří mu souostroví 

Baleáry a Kanárské ostrovy. 

Hospodářsky vyspělý stát - v současnosti ekonomické problémy 

vysoká nezaměstnanost. 

Zemědělství - především ovoce a zelenina (citrusy, olivy, rajčata), 

významný rybolov. 

Průmysl - známá výroba automobilů Seat. 

V minulosti významná koloniální velmoc, španělsky se dnes  

hovoří v mnoha zemích. Velký význam má turistika. 

Barcelona – centrum Katalánska, snaha o samostatnost. 

 

PORTUGALSKO – Lisabon 

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

Nachází se v západní části Pyrenejského poloostrova, 

Patří k němu souostroví Azory, ostrov Madeira. 

Významný podíl na zámořských objevech, portugalština  

je úředním jazykem v několika zemích (např. Brazílie). 

Tradiční pěstování dubu korkového – produkce korku. 

Významný cestovní ruch, rybolov. 

Řeky – Douro, Tejo, Guadiana 

zdrojem energie - přehrady – hydroelektrárny. 

Nejvýznamnější města - přístavy – Lisabon, Porto    
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Úkol – napiš do sešitu tři státy, kde je úředním jazykem španělština (mimo Španělsko) a tři státy kde 

je úředním jazykem portugalština (mimo Portugalsko). 

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=22 

 

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=22
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 27. dubna do 1. května 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_29. April 2020, Mittwoch 

 Napiš do sešitu pod nadpis MEIN TAGESPLAN _věty ve 3.os.č.j. pomocí údajů v 

tabulce (uč.str.47); např. Er muss um 7 Uhr aufstehen.  

 

Pá_1. Mai 2020, Freitag                                                                                AŤ SE VÁM PRÁCE DAŘÍ 😊 

 

Der Erste Mai wird als Tag der Arbeit, Tag der Arbeiterbewegung, Internationaler Kampftag 

der Arbeiterklasse oder auch als Maifeiertag bezeichnet. Er ist in Deutschland, 

Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, Belgien, Teilen der Schweiz und in vielen anderen 

Staaten ein gesetzlicher Feiertag. 

Ich wünsche euch einen richtig wunderschönen Tag 

 svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

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

Musí vstávat v sedm hodin.  

Ráno snídá doma. (frühstücken) 

O půl osmé jde do školy. 

V osm hodin začíná škola. 

Ve 12 hodin je konečně polední přestávka. 

V 16hodin má trénink. 

V 18 hodin dělá domácí úkoly. 

O půl sedmé pracuje na PC (hraje počítačové hry) 
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7. B, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 27. do 30. dubna 
 

1. hodina – opakovací videa: 

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 

2. hodina – nadpis – humanismus, renesance, reformace – přečíst učebnici strana 94 a 95, opsat 

rámeček ze strany 95 dole 

 

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 od 27. Dubna do 1. Května 

 

Dnes si prostudujete další z významných fyzikálních zákonů a to Pascalův zákon. 

Uč. Str. 82-84- pročíst   

Zápis na str. 84 šedý rámeček  

Využití je především v hydraulických lisech, brzdách, nůžkách atd. 

Vše je tentokrát krásně vysvětleno v učebnici. Je zde na str. 83 příklad ten si také přepiš do sešitu. 

Úkol str. 84/1,2,4- vypracovat  

Nemusíš posílat ke kontrole, ale pokud bys potřeboval pomoct, klidně napiš. 

Přikládám videa s pokusy, které si můžete klidně vyzkoušet. 

https://www.youtube.com/watch?v=rBRbTda_X5A 

https://www.youtube.com/watch?v=dqdrn1Ux5-Y 

 

A kdo by se nudil, přidávám jedno vymakané video, jak si vyrobit vlastního robota 

Ve stříkačkách je obarvená voda, aby  jste dobře viděli, co která stříkačka ovládá. 

https://www.youtube.com/watch?v=P2r9U4wkjcc 

 

Pokud se ti některý z pokusů povede a budeš se chtít podělit o úspěch, ráda se podívám na fotečku 

nebo dokonce video. 

Kdyby jste cokoliv potřebovali nebo si nevěděli rady pište. 
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