
ČESKÝ JAZYK 

Od 18.3. do 24.3. 

Středa 18.3. 

1. Honsigová s. 58 – 59 (poměr mezi větami hlavními)  -pozorně pročíst a naučit se nazpaměť 6 

poměrů (červeně na straně 59) včetně spojek 

 

Čtvrtek 19.3. 

1. Uč. s. 119/2 (první tři souvětí do sešitu) 

2. Uč. s. 120/2 (první tři věty do sešitu) 

Pátek 20.3. 

1. Uč.s. 121/4 (první tři věty do sešitu) 

2. Uč.s. 122/2 (první tři věty do sešitu) 

Úterý 24.3. 

1. Uč. s. 123/2 (první dvě věty do sešitu) 

2. Uč. s. 124/3 (vytvoř dvě souvětí do sešitu) 

 

Pokud jsi neodevzdal březnový čtenářský deník, pošli mi zápis e-mailem do pátku 20.3. 

Pokud ti odpadlo mluvní cvičení, pošli mi ho v písemné formě e-mailem do úterý 24.3. 



MATEMATIKA 
 
Alexandra Samlíková, samlikova@zsdolnikounice.cz 
 
od 18. 3. do 24. 3. 2020 
 
Učebnice HRANOLY A VÁLCE  str. 1 –  
 
18. 3. 2020  středa  učebnice str. 2 – 4; str. 4/př. 1 

19. 3. 2020  čtvrtek  učebnice str. 5 - 7 !!! (str. 7 důkladně prostudovat a            
                                             naučit) 
 
20. 3. 2020  pátek   učebnice str. 8 opsat červený rámeček, naučit 
    str. 8 cv. 1, 2, 3, 5 
 
23. 3. 2020  pondělí  učebnice str. 10, 11, 13, 14 
    str. 13/ př. 3   
   
24. 3. 2020  úterý   učebnice str. 15 - opsat červený rámeček, naučit 

    str. 15/ cv. 2, 3 

 

 



ANGLIČTINA 

Od 18.3. do 24.3. 

 

Čtvrtek 19.3. 

1. Opiš si slovíčka 5. lekce (Our environment) z Quizletu do svého slovníku (výslovnost najdeš 

v pracovním sešitě na straně 83 – 84) 

2. Opakuj si nepravidelná slovesa (zejména třetí sloupec) z obálky pracovního sešitu 

3. Projdi si novou gramatiku TRPNÝ ROD v pracovním sešitě na straně 78 – 80 a zapiš. Nebo 

vytiskni a nalep do školního sešitu tento zápis: 

        TRPNÝ ROD 

 Činný rod – podmět (ptáme se na něj jako v češtine kdo?co?) je vykonavatelem děje. 

 John prepares lunch. John připravuje oběd. 

 Trpný rod – podmět není vykonavatelem děje. 

 Lunch is prepared by John. Oběd je připraven Johnem. 

 

Tvoření trpného rodu: 

1. Oznamovací věta 

Sloveso „to be“ může být v minulém, přítomném i budoucím čase. 

 The lunch was prepared by John. 

 Oběd byl připraven… 

 The lunch is prepared by John. 

 Oběd je připraven… 

 The lunch will be prepared by John. 

 Oběd bude připraven… 

2. Zápor 

              Lunch wasn´t prepared by John. 

 Oběd nebyl připraven… 

 Lunch isn´t prepared by John. 

 Oběd není připraven… 

 Lunch won´t be prepared by John. 

 Oběd nebude připraven… 

3. Otázka 



              Was lunch prepared by John? 

 Byl oběd připraven…? 

 Is lunch prepared by John? 

 Je oběd připraven…? 

 Will lunch be prepared by John? 

 Bude oběd připraven…? 

 

 

Pátek 20.3. 

1. Uč. s. 56/1a propoj slovíčko a jeho význam (do sešitu) 

2. Uč. 57/5 do sešitu 

Úterý 24.3. 

1. Uč. s. 56/1b přečti text a do sešitu napiš vynechaná slovíčka 

2. PS 44/1,2, 3; 52/1 

 



Dějepis – 18. března – 24. března 

Čtvrtek 19. března – strana 60 – 62 – nadpis: 1848, napsat první tři řádky pod tento nadpis + 

vypracovat výpisky do sešitu ze stran 60 – 62 

Úterý 24. března – strana 63 – úkoly 2 a 4 – vypracovat, do 25. března poslat na mail 

bublak@zsdolnikounice.cz – bude ohodnoceno 

mailto:bublak@zsdolnikounice.cz


FYZIKA  

Jitka Odehnalová, odehnalova@zsdolnikounice.cz 

18. – 24.3.  

 

Čt 19. 3. 2020 

V minulých domácích hodinách jste si nastudovali měření elektrického proudu a napětí. Tentokrát si 

to zkusíte procvičit v pracovním listě. Pokud máte možnost si ho vytisknout tak to vyplňujte do něj, 

pokud ne, tak odpovědi zaznamenávejte do sešitu. Pracujte společně s učebnicí. 

Koukni na video https://www.youtube.com/watch?v=a6fy5qiuCY0 

mailto:odehnalova@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=a6fy5qiuCY0


 

Po 23.3. 2020  

Opět doplň do pracovního listu 

Koukni na video https://www.youtube.com/watch?v=CvfKA6ih2ro 

 



 



Přírodopis 8. A  

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz  

18. – 22. 3. 2020 

1. hodina 

 Vypracovat pracovní list na řídící soustavu. 

1. Doplň chybějící pojmy. 

Základní jednotkou nervové soustavy je ……………………………, tvoří ho ………………………, 

krátké výběžky - …………………………… a dlouhý výběžek ……………………………. Dlouhé 

výběžky jsou obaleny bílou hmotou - ………………………………………... Jednotlivé neurony 

jsou navzájem propojeny pomocí …………………………….. 

2.  Popiš stavbu neuronu. 

 

3. Odpověz: 

a. Co jsou to reflexy? 

b. Vyjmenuj alespoň 4 nepodmíněné reflexy. 

c. Popiš míšní reflex. 

d. Na jakém pokusu popsal I. P. Pavlov podmíněný reflex. 

4. Spoj části mozku s jejich funkcí. 

 Koncový mozek A. Jsou v něm centra rovnováhy. Snadno je ovlivněn alkoholem. 

 Mezimozek B. Spojuje prodlouženou míchu, střední mozek a mozeček. 

 Střední mozek C. Kříží se v něm důležité nervové dráhy (zrakové nervy). 

 Mozeček D. Řídí činnost podvěsku mozkového, tělesnou teplotu, bdění a 
spánek 

 Most Varolův E. Jsou zde životně důležitá centra – dýchání, krevní tlak, činnost 
srdce. 

 Prodloužená 
mícha 

F. Největší část mozku. Jsou zde centra pohybu, myšlení a řeči. 
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5. Popiš stavbu na průřezu míchy.  6. Popiš stavbu částí mozku. 

               

      7.   Doplň názvy ke žlázám s vnitřní sekrecí. 

 

     8.    Spoj žlázu s vnitřní sekrecí s její funkcí. 

 Hypofýza A. Vyvinut jen v dětství. Má význam při obranyschopnosti organizmu.  

 Šišinka B Jejich dřeň vylučuje adrenalin a kůra ovlivňuje látkovou přeměnu.  

 Štítná žláza C. Progesteron řídí vývoj pohlavních orgánů a sekundárních znaků.  

 Příštítná tělíska D. Testosteron řídí vývoj pohlavních orgánů a sekundárních znaků.  

 Brzlík E. Řídí ostatní žlázy, řídí vylučování vody a růst.  

 Nadledviny F. Řídí bdění a spánek  

 Slinivka břišní G. Ovlivňuje látkovou přeměnu, pro svou činnost potřebuje jod.  

 Vaječníky H. Hormon řídí množství vápníku v krvi.  

 Varlata I. Langerhansovy ostrůvky vylučují inzulín, řídí množství cukru v krvi.  
 

 



2. hodina 

 V učebnici na str. 56 přečíst smyslová ústrojí, hmat. 

 Zopakovat si stavbu kůže 

 Zkusit si se zavázanýma očima poznávat hmatem různé předměty. Dotýkat se konečky prstů, pouze dlaní, 

pouze předloktím, popř. zkusit i jinou částí těla (paže, stehno, záda…) a porovnat jak se liší získané hmatové 

vjemy. 

 Podívat se na prezentaci a na konci zapsat zápis. 

 

 



 

 

Důležité je umístění v kůži – při pokožce (nahoře), více ve škáře (dole). Podle toho rychleji a více vnímáme jednotlivé 

podnety. 

 

 



RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

18. – 24. 3. 

 

18. 3. Středa 

- zopakovat si členy rodiny  

- do slovníčku si zapsat následující zájmena 

мой, моя, моё    můj, moje, moje 

твой, твоя, твоё   tvůj, tvoje, tvoje 

его     jeho 

её     její 

наш, наша, наше   náš, naše 

ваш, ваша, ваше   váš, vaše 

их     jejich 

- v interaktivní učebnici na www.mcourser.cz udělat v lekci 4 (Наша дружная семья) v části  

  Učebnice  -  oddíl 4A cv. 3, 4B, 4C 

 Pracovní sešit str. 44-45 cv. 4a, str. 46-47 cv. 6,7,8 a str. 48-49 cv. 9A 

 

23. 3. Pondělí 

- pracovní sešit str. 45 cv. 4A, str. 46 cv 5A, 5B, 6, str. 47 cv. 7, 8 

     

 

mailto:karbasova@zsdolnikounice.cz
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Zeměpis, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 18. 3 do 24. 3.  

Zápis do sešitu (napsat nebo vytisknout a nalepit) 

 

LIBERECKÝ KRAJ 

Krajské město: LIBEREC 

POLOHA: sousedí s krajem Ústeckým, Středočeským a 

Královehradeckým 

POVRCH: na severu pohoří: 

- Lužické hory 

- Krkonoše 

- Jizerské hory 

Směrem na jih přechází v Českou tabuli 

ŘEKY: většinou zde pramení 

- nejvýznamnější – Jizera 

PRŮMYSL: v kraji má tradici především průmysl textilní a sklářský, 

známá je výroba bižuterie – šperků ze skla (Jablonec nad Nisou). 

Hlavním centrem oblasti je město Liberec (město pod Ještědem), které 

spolu s Jabloncem nad Nisou tvoří aglomeraci. 

Turisticky často navštěvovaná jsou zejména: 

      – lyžařská střediska – Harrachov (Krkonoše)  

     – Český ráj 

     – Máchův kraj – hrad Bezděz a Máchovo jezero 

 

Učebnice strana 64 – 67 – přečíst 

NEZAPOMEŇ 

Ke každému kraji nakreslit obrysovou mapu a vyznačit kraj. 

Úkol pro práci s počítačem – najdi pojmy: 

Ještěd 

Panská skála 

Máchovo jezero 

Bezděz 

Trosky 

bižuterie 
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CHEMIE   - zadání úkolů na 18- 24.3. 

Vyučující:  Jana Navrátilová ml. 

Email pro případnou konzultaci: :     navratilovaj@zsdolnikounice.cz 
 
 
 
 

1. hodina 
 
Pročíst a naučit téma Alkalické kovy a Kovy alkalických zemin- uč.str. 58-59. 
Z obou článků zapsat zápis podle osnovy: 

1. Nadpis 
2. Zařazení v PSP 
3. Vypsat prvky, které sem patří 
4. Vlastnosti 
5. Výskyt 
6. Využití 

 
 

2. Hodina- opakování- PL na str.60. Odpovědi zapište do sešitu. 
 

 
    



Německý jazyk_8_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

Zadání  úkolů pro domácí přípravu od 18. 3. do 25. 3. 2020 

 

Procvičuj a upevňuj si slovní zásobu. 

https://www.skolasnadhledem.cz/ , kód  503 021 – 503 031 

https://www.umimenemecky.cz/ 

PS str. 30 - 31; slovíčka snadno a rychle s aplikací WordTrainer FRAUS 

 

St_18.3.2020  

 uč.str.29 cv. 11_ čti a přelož; překlad napiš a pošli v příloze emailu na moji adresu 

svobodovasa@zsdolnikounice.cz, nezapomeň se podepsat 

 cv. 11 se nauč nazpaměť  

 překontroluj si řešení cv. 12, zapsané v sešitě 

 

 

Po_23.3.2020 

 cvičně si přeříkej Jahreszeitengedicht uč.str.29 cv.11 

 PS str. 25 cv. 13 

 PS str.25 cv. 15 doplň si chybějící slova, text si několikrát přečti a věty si přelož 

 

St_25.3.2020 

 cvičně si přeříkej Jahreszeitengedicht uč.str.29 cv.11 

PS str. 24 cv. 10 a 12 máš již vypracované, tak mi ho přepiš do přílohy emailu a pošli na moji 

adresu :svobodovasa@zsdolnikounice.cz , nezapomeň se podepsat. 

 

VĚŘÍM, ŽE SE NĚMČINOU ZABÝVÁŠ ALESPOŇ V PONDĚLÍ A VE STŘEDU , VE FORMĚ, KTERÁ TĚ BAVÍ.  
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AŤ SE TI PRÁCE DAŘÍ, PŘÍPADNÉ DOTAZY NA EMAILU : svobodovasa@zsdolnikounice.cz  

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz

