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Český jazyk  

Mgr. Jana Vršecká 

Od 14.6. 2021 

Mluvnice – pravopis  

Literární výchova - pracovní list 

Čítanka 7 

Pátrání po skutečnosti za slovy 

Starosti pana cenzora, str. 150 

Cenzura = zapiš si, co je cenzura z učebnice na str. 150 

Starosti pana cenzora 

1. Pokládáš cenzuru za přijatelnou? 

2. Pokud ano, za jakých okolností ano, za jakých okolností ne? 

3. Který typu cenzury se ti zdá čestnější – cenzura následná, předběžná, nebo autocenzura 

autora? 

4. Vyhledej články, které v ČR v současné době propagují cenzuru, a články, které se vyslovují 

naopak proti cenzuře.  

5. Haškova povídka je napsána zastaralým jazykem. Vyhledej alespoň dva prostředky, které 

působí v dnešním jazyce neobvykle, a nahraď je současnými výrazy. 

6. Co znamená slovo kolaborace? 

Sloh - vypravování 

 

Dějepis 

Mgr. Jana Vršecká 

Od 14.6. 2021 

Zapište si poznámky do sešitu: 

55. Jan Ámos Komenský: Každý musí mít možnost být člověkem 

  



− narodil se 1592 na Moravě 

− rodiče členy Jednoty bratrské 

− studium latinská škola v Přerově, vysoké školy v Herbornu a Heidelbergu 

− vysvěcen na kněze, učitelem ve Fulneku 

− na mor mu zemřela žena a 2 děti 

− knihy psal česky, později latinsky 

− odešel do polského Lešna 

− nové způsoby učení 

− procestoval celou Evropu 

o učivo dostupné pro všechny 

o učit v mateřském jazyce  

o souvislost s praktickým životem 

o od známého k neznámému 

o od jednoduchého ke složitějšímu 

o škola hrou 

  

− Brána jazyků otevřená – učebnice 

− Svět v obrazech – Orbis pictus 

− Obecná porada o nápravě věcí lidských 

− věřil, že se národy usmíří i bez válek, navrhoval zřízení institucí nadnárodních – demokraticky 

zvolení zástupci 

56. třicet let válčení 

  

1. 1618 – 1620  válka česká 

2. válka falcká 1621 – 1623 →   vítězí císařské vojsko 

3.  válka dánská 

Albrecht z Valdštejna 

- 1625 vyzbrojil ze svých prostředků armádu  a vítězí   bída, hlad,  

- 1630 – změna ve válce – švédský král Gustav II. Adolf vstup do války proti Habsburkům, 1631 

obsazuje Prahu 

- 1632 – bitva u Lutzenu – zde švédský král padl, vítězí Valdštejn 

- 1634 – Albrecht z Valdštejna zavražděn v Chebu 

- do čela Švédska královna Kristina – za ni vládne kancléř Axel Oxenstjerna ( podporoval J. A.   

Komenského) – boj proti Habsburkům 

- 1635 – do války na straně Švédů i Francie v čele kardinálem Richelieu – chce oslabit Habsburky 

Důsledky války: 

- bída, hlad, nemoci, mor 

- vraždění, loupení, mučení obyvatel 



- 1642 – Švédové opět vtrhli do Čech, obsazena Morava, 8 let okupována Olomouc, dobyt i Pražský 

hrad, odvezeny sbírky Rudolfa II. 

- 1648 – Vestfálský mír: 

       -Habsburkové oslabeni 

       - Švédsko,  

Francie – posíleny 

       - Nizozemí – nezávislost 

       - situace v Čechách nezměněna 

 

 

Matematika   

Vyučující: Iva Vokatá  

Období: 14. 6. – 18. 6. 2021  

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz  
  

Seznámíme se s lichoběžníkem, s hlavními znaky. Učebnice geometrie strana 60 – 64.  

Naučíme se lichoběžník narýsovat (učebnice strana 62). 

Naučíme se vzorce pro výpočet obvodu a obsahu lichoběžníku (učebnice strana 63). 

Vypracujeme příklady v PS na straně 189 – 192. 
 

Třída: 7.D  

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 14.6.- 18.6. 2021 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

  

4D – revision, progress check 

Učebnice (Textbook) 

1. Kontrola úkolu ve školním sešitě  zadaného na hodině, tj. 10/6, cv.1 a 3, str. 54 

učebnice (pondělí 14/6) 

  

Pracovní sešit (Workbook) 

1. Cv. 2, str. 42 Doplňte dialog (úterý 15/6) 

2. Cv. 3, str. 42 Dejte písmena do správného pořadí (čtvrtek 17/6) 

3. https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=cz&selLanguage=cs 
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od14/6 do 18/6 uzavírání známek, tj. zkoušení (ústní, písemné) 

 

 

Předmět: Německý jazyk  - 1. a 3. skupina 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová  

Zadání platí pro období: od 14.6.2021  

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz  

Co nás čeká tento týden:  

SAMOSTUDIUM:  

• opakování 4.lekce – školní pomůcky, časování, rozkazovací způsob, přivlastňovací zájmena 

• tento týden píšeme závěrečnou písemnou práci 

• začínáme 5.lekci  

• kdo zůstává doma, napíše mi individuálně o pracovní list k probírané látce 

 

 

 

Předmět: Německý jazyk, skupina 2N7D  

Třída: 7.D  

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová   

Zadání platí pro období: 14. - 18.6. 2021  

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz  

Opakovat 

• slovní zásoba 0. až 5. lekce 

• časování sloves v přítomném čase, včetně slovesa „sein“ 

• rozkazovací způsob 

• přivlastňovací zájmena 

• zápor 
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