
7.B 

ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 8.6. do 12.6. 

Pondělí 8.6. – pátek 12.6. 

- Náš život dovede kromě životopisu zmapovat také třeba deník (ten je však velmi osobní, nikomu ho 

neukazujeme), básně, písně, které skládáte, příběhy, které si píšete a podobně. 

- Zkuste se tedy podívat na svůj život trošku jinak, každý rok slavíte narozeniny, na váš narozeninový dort 

vždy přidáte jednu svíčku. V každém roce, který máte za sebou se jistě stalo mnoho událostí (úžasných, 

běžných, děsných, trapných, smutných legračních), zkuste se zamyslet, promítněte si celý svůj život a 

napište ke každé svíčce na dortu jednu událost, která se vám při vzpomínání vybaví, udělejte to podobně 

jako pisatelka níže (pište heslovitě, nebo ve větách, zkuste přidat vaše pocity – citoslovce – ach jo, brrr, fuj, 

no né, jéje, fňuk) 

- Budu ráda, když mi vaši práci pošlete k nahlédnutí, ale pokud jste se rozepsali a zaznamenali velmi osobní 

údaje, posílat mi nemusíte, věřím vám, že jste na úkolu zapracovali 

 

Zdroj:rvp.cz 
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Matematika – 7. ročník 

 Jitka Odehnalová 

 Odehnalova@zsdolnikounice.cz. 

Týden od 8. 6. do 12. 6. 2020 

 

 

Hranoly 
V elektronické učebnici si pročti strany 9 až 15. 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika8_2/Matematika8_2.mc&pageord=5 

Vypracuj úkoly v pracovním sešitu, strana 6 až 11. 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika8_2_PS/Matematika8_2_PS.mc&m

aintitle=Matematika8_2/Matematika8_2.mc&pageord=5 

Případné dotazy probereme ve škole nebo při videohodině Zoom ve středu 10. 6. 2020 v 13.00 h. 
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7.B  

ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

8. – 12. 6. 

 

Pondělí 8. 6. 

- z Quizletu si do slovníčku opsat lekci 6D 

- na Quizletu v lekci 6D udělat část Learn 

- WB str. 60 cv. 1, 2 

 

Úterý 9. 6. 

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

- učebnice str. 74 – přečíst si článek a do sešitu Exercise book udělat cv. 2 na str. 75 

- WB str. 61 cv. 6 (vztahuje se k článku v učebnici) 

 

Čtvrtek 11. 6. 

- na Quizletu v lekci 6D udělat část Match 

- WB str. 61 cv. 4, 5 
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Německý jazyk_7_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 8. června do 12. června 2020 

https://www.skolasnadhledem.cz/ , kód 502 005 – 502 055 zde najdeš i poslechy z PS.  

St_10. Juni 2020, Mittwoch  

 Fragen und Antworten; řešení si jednoduše zapiš. Např. A1 ,B2, … 

 

                                

Pá_12. Juni 2020, Freitag   

 Vypracuj a následně odešli: https://forms.gle/ncQQLKsyumVns7tB6 

 Vytvořené otázky si zapiš do sešitu. 

 

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

svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

Máš odeslaný Wiederholungstest 4 PS str. 52,53 na moji e-mailovou adresu! 😊 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
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7.B  

RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

8. – 12. 6. 

 

Středa 8. 6. 

- PS str. 59 cv. 10 

- PS str. 60 cv. 11a,b 

 

Pátek 12. 6. 

- PS str. 61 cv. 12, 13a,b 

- na Quizletu si zahraj Match v lekci Еда, odkaz: 

https://quizlet.com/409323342/%D0%95%D0%B4%D0%B0-flash-cards/ 
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Fyzika 7. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období: od 8.-12. června 

 

Proudění vzduchu 
uč. str. 98-100 – přečíst 

pusť si video 

https://www.youtube.com/watch?v=aP3pdZJNDdI 

 

uč. str. 100 dole zápis 

Zkus si odpovědět na otázky na straně 100 dole. 

 

S žáky, kteří přijdou do školy, učivo projdeme, ostatní musí látku nastudovat doma sami. 

V příštím týdnu již není online hodina. Pokud by měl někdo nějaký problém s učivem, napište email. 

 

mailto:Odehnalova@zsdolnikounice.cz
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7.B – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 8. 6. – 12. 6. 2020 
 
9. 6. – téma: Krytosemenné rostliny – čeleď: hvězdnicovité, hluchavkovité a krtičníkovité 

• Toto učivo najdeš v učebnici na str. 106 - 112 – přečti si. 

• Podívej se na prezentace na těchto odkazech: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3pgNxgr0HOE 
https://www.youtube.com/watch?v=WZTxUmyP_Bg 

 

• Opiš si zápis do sešitu: 
 

 
 
 
 

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


 
 

 
 
 
 
 
 
 



11. 6. – Opakování všech čeledí dvouděložných krytosemenných rostlin 

• POZOR: 
Zopakuj si probrané čeledi dvouděložných krytosemenných rostlin a udělej si test na 
tomto odkaze:  

 

https://forms.gle/NUFBxJDtbyHxMC7y5 
 
Test vyplň nejpozději do 14. 6.  
 
V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů mě kontaktuj na můj e-mail.  
 

 
 

 
 
 

https://forms.gle/NUFBxJDtbyHxMC7y5


Zeměpis – 7. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 8. 6. do 12. 6. 2020 

Zopakuj si učivo o Jihovýchodní a Východní Evropě. Přečti si zápisy, využij mapu. Pro opakování 

můžeš využít i elektronickou učebnici a pracovní sešit. 

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=29 

Pokud máš vše řádně zopakované, vypracuj test: 

https://forms.gle/ik3z5dVFBchugpFFA 

Test odešli do 12. 6. 2020 
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7. B, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 8. do 12. června 

1. – 2. hodina – učebnice strana 108 – 113 – přečíst kapitoly, výpisky být nemusí 

 

 

 


