
ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 25. 3. do 31.3. 

Středa 25.3. 

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

Plán byl nejen splněn, ale i překročen. 

Očekávali jsme netrpělivě jeho návrat, ale dosud nepřijel. 

Naslouchal sice pozorně, nic se však neozvalo. 

Buď jsem to někde viděl, nebo si to představuji. 

Čtvrtek 26.3. 

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

Lyžování je nejen zdravý sport, ale má vliv i na naše duševní schopnosti. 

Rybí maso musíme jíst čerstvé, neboť podléhá rychlému rozkladu. 

Ulehla, a spát se jí nechtělo. 

Byl si vědom své odpovědnosti, vyžádal si tudíž čas na rozmyšlenou. 

Pátek 27.3. 

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

Ruce měli upracované, tváře jim však hořely nadšením. 

Buď přiznáš pravdu, nebo se rozejdeme. 

Mlha padá, bude tedy krásný den. 

Na nádraží jsme nešli, vždyť jsme od tebe nedostali zprávu. 

Úterý 31.3. 

1. Opakuj poměry mezi větami hlavními a dokonale se nauč spojky u každého poměru 

(Honsigová strana 59) 

2. Nejen pravopis procvičuj na www.mojecestina.cz , www.onlinecviceni.cz ,learntube.cz (zde se 

přihlásíš a půjdeš do Mimořádný kurz – Čeština – Interpunkce lekce 7 – 11) 

Pokud jsi neodevzdal březnový čtenářský deník, pošli mi zápis (buď vyfocený mobilem, nebo napsaný 

přímo do mailu) e-mailem do 31.3. 

Pokud ti odpadlo mluvní cvičení, pošli mi ho v písemné formě e-mailem do 31.3. 

Prověření toho, jak jste pracovali v minulých dnech – klikni na odkaz, vyplň krátký test a odešli. Test 

oznámkuji 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewVMZ1AaZC9Z5rlfwAfw8S9UIMtRZUb_F7_Lalt64rv97

Lfg/viewform?usp=sf_link 

mailto:burianova@zsdolnikounice.cz
http://www.mojecestina.cz/
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MATEMATIKA 
 
Alexandra Samlíková, samlikova@zsdolnikounice.cz 
 
od 25. 3. do 31. 3. 2020 
 
Učebnice HRANOLY A VÁLCE  str. 16 – 25 
 
25. 3. 2020  středa  učebnice str. 20 - povrch krychle a kvádru 

    https://www.youtube.com/watch?v=HCrpuQ9Vs_w 

26. 3. 2020  čtvrtek  učebnice str. 16 - 18  (prostudovat ) 
 
27. 3. 2020  pátek   učebnice str. 21 – 22 - objem krychle a kvádru 

    https://www.youtube.com/watch?v=hiqW1pXYLrQ 

30. 3. 2020  pondělí  učebnice str. 23 – 24  (prostudovat), 
    červený rámeček opsat do sešitu a naučit 
 
   
31. 3. 2020  úterý   str. 25/ cv. 1;  2 a, b;  5;  6;  7  

 

Pracovní list vypracujte, oskenujte nebo vyfoťte a pošlete na 

samlikova@zsdolnikounice.cz 

 

PRACOVNÍ LIST 

1. Vypočítej rovnici a proveď zkoušku: 

 

4 ∙ (𝑥 − 3) + 5 ∙ (𝑥 − 7) = 2 ∙ (𝑥 + 8) 

 

2. Vypočítej povrch a objem kvádru s rozměry   2 dm;  9 cm;  15 cm 

https://www.youtube.com/watch?v=HCrpuQ9Vs_w
https://www.youtube.com/watch?v=hiqW1pXYLrQ
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ANGLIČTINA 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

 

Od 25. 3. do 31.3. 

 

Čtvrtek 26.3. 

1. Uč.s. 57/3a (do sešitu) 

2. Opakuj 4. lekci (slovíčka, gramatiku, https://quizlet.com/ , 

https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index ),v dalších dnech tě čeká online Unit 4 test 

3. PS s. 39/5, 6 

Pátek 27.3. 

1. PS s. 45/5 

4. Opakuj 4.lekci, v dalších dnech tě čeká online Unit 4 test 

2. PS s. 42/2 

Úterý 31.3. 

1. Uč. s. 58 pozorně si přečti příběh 

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

(oznámkuji) 

 

Budu ráda, když mi napíšeš, jak ti jde učení, nová gramatika, jak zvládáš cvičení v pracovním 

sešitě. Napiš, s čím máš problém, neboj se zeptat, pokusím se vysvětlit na dálku. 

mailto:burianova@zsdolnikounice.cz
https://quizlet.com/
https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index


RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz  

25. – 31. 3. 

 

25. 3. Středa 

- na interaktivní učebnici www.mcourser.cz v lekci 4 udělat: 

PRACOVNÍ SEŠIT: str. 48-49 – 9C, 10A, 10B, 10C, 11 

- na quizletu procvičit slovíčka Cемья 

 

30. 3. Pondělí 

- pracovní sešit str. 48 cv. 9A, 10A, 10B a str. 49 cv. 10C, 11  

- udělat online kvíz:   https://forms.gle/5DvwdQAP5tmNF4y18 
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Zeměpis, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 25. 3  

do 31. 3. 2020 - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 

Povrch: u hranic pohoří – Krkonoše (Sněžka 1603 m), Orlické hory,  

směrem do vnitrozemí přechází v Českou tabuli. 

Vodstvo: v kraji pramení Labe, nejvýznamnější přítoky Úpa a Orlice. 

Krajské město – Hradec Králové 

Další významná města – Trutnov, Náchod, Jičín 

V kraji významné zemědělství. (úrodná Polabská nížina) 

Průmysl – strojírenský, potravinářský.  

Vamberk – ruční výroba krajek 

Hradec Králové – výroba klavírů značky Petrof 

Velký význam má cestovní ruch. 

Krkonoše – Špindlerův Mlýn a Pec pod Sněžkou 

CHKO Český ráj a Broumovsko tzv. „skalní města“ (pískovce) 

Třebechovice pod Orebem – pohyblivý betlém 

Česká Skalice – Muzeum Boženy Němcové (Ratibořice, Staré Bělidlo) 

Dvůr Králové nad Labem – safari – největší zoologická zahrada 

 

 

 

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

 http://www.jindrichpolak.wz.cz/ 

Součástí zadání je pracovní list – test na ověření znalostí. 

 

Vypracovaný pracovní list pošlete na adresu učitele do 30. 3. 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 (na papír) a naskenovat nebo 

vyfotit a poslat. 

3. Kdo nemá možnost focení (skenování), může odpovědi (výsledky) poslat přímo e-mailem. 

(stačí číslo otázky – odpověď). 

 

http://www.jindrichpolak.wz.cz/


Pracovní list - Zeměpis – Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj, Jiří Zoufalý, 

zoufaly@zsdolnikounice.cz 

1. Která města tvoří tzv. západočeský lázeňský trojúhelník? 

 

 

2. Napiš nerostnou surovinu, která se nejvíce těží v Ústeckém kraji. 

 

 

3. U kterého města se nachází soutok Labe a Ohře? 

 

 

4. Který výběžek území ČR patří Libereckému kraji? 

 

 

5. Které město je známé pořádáním filmových festivalů? 

 

 

6. Co je bižuterie? 

 

 

7. Jakého původu jsou Doupovské hory a České středohoří? 

 

 

8. Které je nejníže položené místo v ČR? 

 

 

9. Napiš zemědělskou plodinu, jejíž pěstování je tradiční v Ústeckém kraji? 

 

 

10. Jak se nazývá nejznámější přírodní památka NP České Švýcarsko? 

 

 

 

mailto:zoufaly@zsdolnikounice.cz


CHEMIE- zadání úkolů na 25.-31.3. 

Vyučující. Jana Navrátilová ml.  

e-mail pro případné dotazy:  navratilovaj@zsdolnikounice.cz 

 

 

1. hodina- Názvosloví dvouprvkových sloučenin 

Pozorně si pročtěte článek v učebnici. K úvodu do názvosloví si jako zápis opište 3 modré odstavečky 

a tabulku zakončení ox. čísel ze str. 61. Koncovky oxidačních čísel musíte výborně znát a okamžitě 

umět vyjmenovat jako třeba násobilku. Jedná se o základ názvosloví a bez jejich znalosti nevytvoříte 

jediný vzorec. 

 

2. hodina- Halogenidy 

Zde začínáme názvosloví prvních dvouprvkových sloučenin. Pročtěte si učebnici na str.62 a 63. Pro 

lepší pochopení nabízím video z Khanovy školy, kde je vysvětlen postup: 

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

 

Otevřete si na internetu stránku   http://www.jane111.chytrak.cz/Chemie8.html , najděte si téma 

halogenidy ( v březnu), rozklikněte  a oba listy si vytiskněte a nalepte do sešitu( přepište) jako zápis. 

Na týž stránce pod tématem halogenidy najdete i pracovní list. Opět rozklikněte a vypracujte cv. 1 a 

2, ale pouze prvních 10 sloučenin z každého sloupce. Můžete si je překopírovat a pak doplnit 

vzorce/názvy a odeslat ke kontrole na výše uvedenou mailovou adresu. 

 

Upozornění:  Snažte se prosím vše dobře naučit . Názvosloví je základ chemie.  Budeme pokračovat 

názvoslovím dalších a složitějších sloučenin. Učivo na sebe navazuje a bez znalosti jednoho 

nepochopíš další. 

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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 25. 3. do 31. 3. 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_25. 3. 2020 

 Jahreszeitengedicht uč. str. 29 cv. 11, obrázky jsou nahrazeny slovy, která se rýmují! 

Wald, Schnee, kalt, blitzt, Eis, Hitze, warm, Mütze 

ZuB.: 

Es ist Winter, es ist kalt, in der Stadt und in dem Wald. 

Überall liegt Schnee und Eis, es friert und alles ist wie3. 

Es ist Frühling, es ist kalt, und die Sonne, die kommt bald. 

Jelikož marně čekám na vaše splněné úkoly, připomínám, že dnes je poslední termín.  

 Nejpozději dnes odešli! PS str. 24 cv. 10 a 12 máš již zadané od 11. 3. 2020, tak mi je 

přepiš (ofoť, oskenuj) do jednoho dokumentu přílohy emailu a pošli na moji adresu : 

svobodovasa@zsdolnikounice.cz , nezapomeň se podepsat. Splnila jen Natálie  

 Nejpozději dnes odešli! Uč. Str. 29 cv. 11 máš již zadané od 18. 3. 2020, tak mi je 

česky i německy přepiš (ofoť, oskenuj) do jednoho dokumentu přílohy emailu a pošli 

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

Natálie, Šárka, Marek Z. 

 PS str. 26 cv.17- vypracuj dle zadání do PS 

 

Po_30. 3. 2020 

 PS str. 27 cv.18_ slovíčka v rámečku si nejdříve přelož, protože se ti pak bude lépe 

kreslit (lepit, malovat) 

 PS str. 20 cv. 20_ věty napiš (spoj pomocí spojky deshalb)německy, pak je přelož do 

Čj( nezapomeň doplnit vlastní (3)příklady a odešli emailem na adresu  : 

svobodovasa@zsdolnikounice.cz , nezapomeň se podepsat;  

Termín odeslání: 2. dubna 2020 

VĚŘÍM, ŽE SE NĚMČINOU ZABÝVÁŠ ALESPOŇ V PONDĚLÍ A VE STŘEDU , VE FORMĚ, KTERÁ TĚ BAVÍ.  

AŤ SE TI PRÁCE DAŘÍ LÉPE NEŽ DOSUD. PŘÍPADNÉ DOTAZY NA EMAILU : 

svobodovasa@zsdolnikounice.cz  

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.umimenemecky.cz/
mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
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Dějepis, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období 25. března – 31. března 

Čtvrtek 26. března – učebnice strana 65 – nadpis sjednocení Itálie – výpisky do sešitu 

Úterý 31. března – učebnice strana 65 – 66 – kapitola sjednocení Německa včetně podkapitol – 
výpisky do sešitu 



FYZIKA 

Jitka Odehnalová 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 25.-31.3.2020 

 

26.3.2020 

Ohmův zákon 

Máš dvě možnosti vyber si tu, která ti bude více vyhovovat. Buď si přečteš 

článek v učebnice str. 101- 103 a uděláš si zápis nebo jsem přidala odkaz na 

prezentaci. Je docela dobrá a jde tam pěkně pochopit, o co jde. Doporučuji tedy 

spíše prezentaci. Zápis potom můžeš opsat z učebnice na str. 103 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/64212 

přikládám také odkaz na video, tak se na něj koukni 

https://www.youtube.com/watch?v=LulGVv-rVEw 

 

30.3.2020 

 Ohmův zákon procvičení  

Zobraz si prezentaci 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/29644 

V prezentaci jsou řešené příklady. Ty si opiš zadání příkladu číslo 2,3,5,do sešitu 

a zkus je vypočítat. Řešení by ti mělo sloužit jako kontrola  

Příště na to pošlu testík!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

mailto:Odehnalova@zsdolnikounice.cz
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Přírodopis 8. A 

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz  

25. – 31. 3. 2020 

1. hodina 

 Vypracovat pracovní list na řídící soustavu a elektronicky odevzdat na email raus@zsdolnikounice.cz  . 

 Možnosti vypracování: 

o Vytisknout, vypracovat, vyfotit/oskenovat a poslat 

o Když nemáte tiskárnu odpovědět do přílohy mailu/přímo do mailu stylem 1a – odpověď atd. 

 

Jméno a příjmení: ………………………………… 

1. Odpověz. 

a) Napiš 4 nepodmíněné reflexy? ………….…………………………………………………………………………………………....4b 

b) Kdo a na čem studoval podmíněné reflexy? ………………………………………………………………………………...…3b 

2. Podle funkce urči část mozku.                                                  6b 

A………………………………... Centrum rovnováhy, činnost narušována alkoholem. 

B………………………………... Jsou zde životně důležitá centra jako činnost srdce a dýchání. 

C……………………………….… Kříží se zde nervové dráhy, např. zrakové nervy. 

D……………………………….… Centra pro řízení tělesné teplota, bdění a spánku, řídí žlázy s vnitřní sekrecí. 

E…………………………….…… Největší část mozku, většina vědomých pohybů, myšlení, centra smyslů. 

F…………………………………. Spojuje nejstarší části mozku v mozkový kmen. 

3. Odpověz.        

A) Která endorkrinní žláza je nadřazená všem ostatním? ……………………………………………………………………….1b 

B) Kam jsou vylučovány hormony? …………………………………………………………………………………………………………..1b 

C) Jak se nazývá nemoc, která vzniká při poruše tvorby inzulínu? …………………………………………………………..1b 

D) Kdy a kterou žlázou se vylučuje adrenalin? ……………………………………………………………………………………..….2b 

E) Jak se nazývají mužské a ženské pohlavní žlázy? mužské .………………………, ženské ……………………………..2b  

F) Jak se nazývá mužský steroidní hormon vylučovaný pohlavními žlázami? ………………………………………….1b 
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2. hodina 

 Přečíst v učebnici kapitolu o zraku (str. 56. – 59) 

 Opsat/vytisknout zápis, nakreslit/nalepit obrázek oka na str. 57 

 Pustit si videa k zraku 

https://www.youtube.com/watch?v=GKnJV2ZSRqg  

https://www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao 

 Podívat se na obrázky k očním vadám 

Krátkozrakost https://cs.wikipedia.org/wiki/Krátkozrakost  

Dalekozrakost https://cs.wikipedia.org/wiki/Dalekozrakost  

Šedý zákal https://cs.wikipedia.org/wiki/Šedý_zákal  

Glaukom https://cs.wikipedia.org/wiki/Glaukom  

Zánět spojivek https://cs.wikipedia.org/wiki/Zánět_spojivek  

Šilhání https://cs.wikipedia.org/wiki/Šilhavost  

 

Ústrojí zraku 

Zrakem získáváme 80% informací. Orgánem zraku je oko, je uložené v očnici. Vpředu je chráněno víčky s 

řasami. Na vnitřní stěně víček je tenká prokrvená blanka – spojivka. Při vnějším koutku oka je slzní žláza (slzy 

zvlhčují oko a ničí bakterie). Oční koulí pohybují okohybné svaly. 

Světločivné buňky se nacházejí na sítnici. Tyčinky vidí černobíle, čípky barevně. 

Akomodace – schopnost čočky měnit tvar a úhel lomu paprsků procházejících čočkou. 

Oční vady: krátkozrakost, dalekozrakost, šedý a zelený zákal, šilhání, zánět spojivek 
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