
ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 1.4. do 7.4. 

 

Středa 1.4. 

1. Souvětí opiš do školního sešitu, zakroužkuj spojku a urči poměr mezi větami: 

Věřím tvému vypravování, neboť i já jsem zažil podobnou příhodu. 

Bratr hraje pěkně na housle a na klavír, ba dokonce troubí i na trubku. 

 

Čtvrtek 2.4. 

1. Souvětí opiš do školního sešitu, zakroužkuj spojku a urči poměr mezi větami: 

Chcete si zazpívat, či byste si raději hráli? 

Měl před sebou veliký cíl, a proto vše zbytečné muselo jít stranou. 

 

Pátek 3.4. 

1. Honsigová – opakuj věty vedlejší (souhrn na straně 50) a poměry mezi větami hlavními (na 

straně 59) 

 

Úterý 7.4. 

1. Pokud jsi ještě neměl/a v tomto pololetí mluvní cvičení a měl/a bys ho mít v dubnu,  pošli mi 

ho v písemné formě e-mailem do 15.4. 

2. Procvičuj na www.mojecestina.cz , www.onlinecviceni.cz ,learntube.cz (zde Mimořádný kurz 

– Čeština – Interpunkce lekce 7 – 11) 
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MATEMATIKA 
 
Alexandra Samlíková, samlikova@zsdolnikounice.cz 
 
od 1. 4. do 7. 4. 2020 
 
Učebnice HRANOLY A VÁLCE  37 - 43 
 
1. 4. 2020  středa  Délka kružnice, obvod kruhu 

učebnice str. 37 – 39 (prostudovat) 

2. 4. 2020  čtvrtek  Obsah kruhu 
učebnice str. 41 – 42 (prostudovat) 
Do sešitu opsat červený rámeček na str. 43 

 
3. 4. 2020  pátek   učebnice str. 43/ cv. 1, 2    

6. 4. 2020  pondělí  učebnice str. 43/ cv. 4, 5 
 
7. 4. 2020  úterý   učebnice str. 43/ cv. 7, 8 
 

 

Pracovní list vypracujte, oskenujte nebo vyfoťte a pošlete na 

samlikova@zsdolnikounice.cz 

 

PRACOVNÍ LIST 

1.   Vypočítej třetí rozměr kvádru, jestliže 𝑎 =  8 𝑐𝑚, 𝑏 =  3 𝑐𝑚 a jeho objem           

       je 360 𝑐𝑚3. 
  

2.  Urči délku hrany krychle s povrchem 10,14 𝑑𝑚2. 
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ANGLIČTINA 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

 

Od 1.4. do 7.4. 

 

Čtvrtek 2.4. 

1. Unit 4 test najdeš tady  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc50xi3Y_fR-tT3X-

jniXVe4lX3udH_TMkwWSppy9pByX2n6Q/viewform?usp=sf_link  klikni, vyplň test, odešli mi 

zpět (oznámkuji), pracujte sami, věřím vám 

Pátek 3.4. 

1. Uč se slovíčka z 5.lekce 

2. Vyfoť (oskenuj) slovíčka z 5.lekce, která sis přepsal/a do slovníku a pošli do mého e-mailu 

(oznámkuji) 

Úterý 6.4. 

1. Slovíčka z 5.lekce – testík – najdeš zde 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjJ61HccsSYTuC1A0E1gCTsU-

T1xBDg4d7213LSITTwudWBg/viewform?usp=sf_link , klikni, vyplň  a odešli mi zpět 

(oznámkuji) 
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FYZIKA 

Jitka Odehnalová 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období: 1.4.-7.4.2020 

 

Tak máme tu další týden.  Tvým úkolem bude vyplnit pracovní list a poslat mi 

ho do pondělí na mou emailovou adresu. 

Pracovní list je na procvičení ale také  ověření, že umíš využít Ohmův zákon.  

Jak se vypočítá el. proud,napětí a odpor jsme odvodili minulý týden je to i 

v těch prezentacích tak se na to klidně podívej klidně znova, pokud nevíš jak se 

to vypočítá 

Měli byste umět celé znění Ohmova zákona a všechny tři vzorce. 

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo dotaz, neváhejte mě kontaktovat.  

Pracovní listy si zakládejte, až se opět setkáme, tak si je vyberu. 

 

mailto:Odehnalova@zsdolnikounice.cz




 

Mějte se fajn a buďte hlavně zdraví 

Jitka Odehnalová 



RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz  

1. - 7. 4. 

!!! Upozornění!!! U všech cvičení, která jsou online (Quizlet, Kahoot, online kvízy) + ofocené přepisy 

si zapisuju vaši aktivitu. Kdo nesplní, projeví se to v jeho klasifikaci). Kontroluji to vždy v úterý 

(tentokrát 7. 4.) Pokud s tím má někdo nějaké problémy, má tady můj mail, může mi napsat. 

 

1. 4. Středa 

- opsat si z Quizletu lekci Профессия (profese) 

- na Quizletu v lekci Профессия udělat část Learn a Write 

 

6. 4. Pondělí 

- na interaktivní učebnici www.mcourser.cz udělat v Lekci 4:  Učebnice oddíl 4Б: cv. 6, 7 

         Pracovní sešit  str. 50-52 cv. 12 

- pracovní sešit str. 50 cv. 12, 13 (do pracovního sešitu napsat věty vedle českých) 

- na Quizletu v lekci Профессия udělat část Test a Match 
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Zeměpis, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 1. 4  

do 7. 4. 2020 - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

 

PARDUBICKÝ  KRAJ 

Krajské město -  PARDUBICE 

POVRCH 

Na území kraje zasahují: 

- Orlické hory 

- Českomoravská vrchovina 

- Kralický Sněžník (hlavní evropské rozvodí) 

- Česká tabule (úrodné nížiny) 

Krajem protéká řeka Labe – splavná od Chvaletic 

HOSPODÁŘSTVÍ 

Průmysl převládá  

- strojírenský 

- chemický 

- textilní 

Vysoké Mýto – výroba autobusů 

V Polabí intenzivní zemědělství  

- potravinářství (Pardubice – výroba tradičního perníku) 

Česká Třebová – významná železniční křižovatka 

Litomyšl – zámek, památka UNESCO 

Pardubice – Velká pardubická (dostihový závod) 

 

V učebnici přečíst strana 72 - 75 

 

Probrané učivo je vhodné doplnit zhlédnutím prezentací nebo videí, např. na  

 http://www.jindrichpolak.wz.cz/ ( POZOR – dané učivo může být v jiném ročníku) 

 

Nakladatelství Nová škola poskytuje on-line učebnice zdarma -

 https://www.nns.cz/blog/category/novinky/ 

Pokud se zaregistrujete, můžete využívat jejich učebnice (obrázky, videa, …) 

učebnice Zeměpis 8, 2. díl 

Řešení úloh z pracovního listu pošlu, až odevzdají všichni. 

http://www.jindrichpolak.wz.cz/
https://www.nns.cz/blog/category/novinky/


CHEMIE 8. ročník - zadání úkolů na 1.4.-7.4. 
 
Vyučující:  Jana Navrátilová ml. 
 
e-mail pro případné dotazy: navratilovaj@zsdolnikounice.cz 
 
1.hodina -OXIDY, názvosloví  
 
Doufám, že jste všichni zvládli zpaměti koncovky oxidačních čísel. Můžeme se pustit do názvosloví 
oxidů.  Je to obdoba halogenidů, jen se zde díky ox.číslu -II u kyslíku vyskytuje krácení. Kyslík má 
v oxidech vždy ox.číslo –II, dalšímu prvku přidáme patřičné ox.číslo podle koncovky. Převedeme 
křížovým pravidlem. Pokud ox. č. druhého prvku bude sudé , pak ještě krátíme. Celý postup máte 
podrobně vysvětlen v učebnici na str. 64. 
 
Podívejte se na tento odkaz, kde je názvosloví oxidů výborně vysvětlené: 
https://www.youtube.com/watch?v=bNnghkGvXVg 
 
 
Otevřete si tento odkaz       http://www.jane111.chytrak.cz/Chemie8.html  , najděte téma Názvosloví 
oxidů( únor) a rozklikněte. Odsud si opíšete zápis.  Nadpis OXIDY- pod něj opíšete krátký text asi 
uprostřed stránky pod nadpisem oxidy až po tabulku koncovek (tu už máte zapsanou z minula). Je 
tam definice, dělení ,ox. číslo kyslíku. Pak si vytisknete a nalepíte (nebo opíšete) 2. stranu 
s vysvětlením názvosloví.  
 
Pro procvičení  si rozklikni  i pracovní list a vytvoř  název/vzorec  u 10 oxidů z každého sloupce. 
Vyřešené cvičení mi opět pošli na mail nejpozději v úterý. 
 
 
2. hodina- zástupci oxidů 
 
Pročti si učebnici str.65-66. A udělej zápis- tučně vytištěné= informace ke každému uvedenému oxidu 
v pořadí- název, vzorec, vlastnosti,využití. 
  

Vlastnosti ox. uhličitého: https://www.youtube.com/watch?v=AoaWNe5eLrk 

vliv oxidu siřičitého (kyselých deštů) na přírodu  https://www.youtube.com/watch?v=oaLtJ2msv6Y  

suchý led- https://www.youtube.com/watch?v=ChRmeLlaKRU 

https://www.youtube.com/watch?v=CVWBEK3NzAU 

 

Žáci, kteří mi dosud nezaslali vyplněný PL s halogenidy tak učiní do pátku. Po tomto termínu bude 

úkol  nesplněný. Názvosloví nelze kupit, musíte se ho učit postupně. V případě dotazu pište mail. 
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Německý jazyk_8_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 1. dubna do 7. dubna 2020 

 

Procvičuj a upevňuj si slovní zásobu. 

https://www.skolasnadhledem.cz/ , kód  503 021 – 503 031 zde najdeš i poslechy z PS, poslechy 

z učebnice nelze v tuto chvíli realizovat, ale k dispozici budou dle potřeby  přepisy poslechu. 

https://www.umimenemecky.cz/ 

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

St_1. 4. 2020  

 PS str. 27 cv. 20 _ překontroluj, že máš i 3 vlastní věty, vlož do přílohy emailu a pošli 

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

Po_6. 4. 2020 

 Vypracuj a následně pošli v příloze mailu ve středu 8. dubna 2020 

PS str. 28 

 

 

AŤ SE TI PRÁCE DAŘÍ, PŘÍPADNÉ DOTAZY NA  svobodovasa@zsdolnikounice.cz   

 

 

Poslech na www.skolasnadhledem, kód 503 028; PS-17 

 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.umimenemecky.cz/
mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
http://www.skolasnadhledem/


Přírodopis 8. 

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz 

1. – 7. 4. 2020 

1. hodina 

 Podívat se na videa ke stavba oka a podle nich vypracovat úkol: orgány oka 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=XyzvnARS4G8 

 https://www.youtube.com/watch?v=4UvNX7DvF8E 

 Vypsat/nalepit části oka a podle videí (popř. učebnice, internetu) doplnit funkci, popřípadě vysvětlit pojem. 

(maximálně jednou větou) 

Orgány oka: vysvětli pojmy 

1. Bělima: 

2. Cévnatka:  

3. Sítnice:  

4. Rohovka:  

5. Duhovka:  

6. Zornice:  

7. Řasnaté tělísko:  

8. Čočka:  

9. Sklivec:  

10. Žlutá skvrna:  

11. Slepá skvrna:  

12. Okohybné svaly:  

13. Tyčinky:  

14. Čípky:  
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2. hodina 

 Přečíst v učebnici kapitolu o chuti (str. 60. – 61) 

 Pustit si videa k chuti 

 https://www.youtube.com/watch?v=e4leFJgzQo0&list=PLDSWnPmbYdlOIEfxlbhLrIhpHEbXSnLf4&index=2 

 Opsat/vytisknout zápis 

Ústrojí chuti 

Chuťové buňky jsou uloženy v chuťových pohárcích na povrchu jazyka. Vnímají kapalné látky. Rozlišujeme 4 

základní chutě (sladkost, slanost, kyselost, hořkost). Chuť má reflexní význam (např. může vyvolat zvracení).  

Centrum chuti je v temenním laloku koncového mozku.  

Rozmístění základních chutí na jazyku. 1. hořkost, 2. kyselost, 3. slanost, 4. sladkost 

 
Hypotéza k pokusu: 

Počet pohárků i rozmístění po se u lidí velmi liší (u člověka 500 – 10000), proto je každý na vnímání 

chutí jinak citlivý. Všechny chutě jsou rozptýleny na jazyku i jiných částí dutiny ústní. Určitými 

částmi jazyka můžete vnímat více určitou chuť (obrázek jazyka nahoře). 

 

Pokus: 

Připravte si: vodu s cukrem, vodu se solí, citrónovou šťávu, a silnou kávu, vatové tyčinky 

Postup: 

1. Vezměte si vatovou tyčinku, kterou namočíte do jedné tekutiny. 

2. Dotýkejte se ji na horní části jazyka a pokuste se zachytit chuťový vjem.  

3. Vyměňte vatovou tyčinku a zkuste jinou chuť. 

Je pravděpodobné, že chuť při dotyku vatovou tyčinkou neucítíte a poznáte ji až ve chvíli, kdy 

zavřete ústa, a tekutina se smíchá se slinami a rozptýlí po jazyku.  

(Pzn. Já cítím izolovaně jen hořké vzadu a kyselé po stranách) 

https://www.youtube.com/watch?v=e4leFJgzQo0&list=PLDSWnPmbYdlOIEfxlbhLrIhpHEbXSnLf4&index=2


Dějepis, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 1. do 7. dubna 
 

1. hodina: nadpis do sešitu – druhá fáze průmyslové revoluce – vypsat jména vynálezců a 
jejich vynálezy ze strany 78 a 79, pustit videa: 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-vynalezena-zarovka-
21-rijen-150697 
 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-patentovan-telefon-7-
brezen-151127 
 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-se-predavaji-nobelovy-ceny-
151737 
 

2. hodina: nadpis do sešitu – Rakouské císařství po roce 1848 – výpisky do sešitu 
z kapitol na straně 82 a 83 


