
Samostudium se má omezit na profilové předměty – Matematika, Český jazyk, Anglický jazyk. 

Dále na Přirodopis, Fyziku, Zeměpis, Dějepis a Německý jazyk. Výuky, volitelné předměty a 

činnosti (např. pracovní) se distančně vyučovat nemají. 

Ahoj, třído. Děkuji, že pracujete na zadáních. Jak se všichni máte?       

Filip Marek 

 

Matematika 

Třída: 7.A 

Předmět: Matematika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová 

Zadání platí pro období: 11. 5. – 24. 5. 2020 

Email: Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 

 

Podklady k samostudiu: 

Dodatek k trojčlence: 

Pusťte si toto video: https://www.youtube.com/watch?v=b1mkAo6u7eM&t=19s 

a to, co je na tabuli k přímé úměrnosti, si zapište do pracovního sešitu (2. díl) na str. 156 

a to, co je u nepřímé úměrnosti si zapište na str. 160 

 

PROCENTA 

Látka je v učebnici – aritmetika - str. 113 – 125 

Do školního sešitu vypracujte příklady z učebnice aritmetiky: 

úvod do procent 

Cvičení C: str. 115/1 – 7; 116/8 

výpočet procentové části 

Cvičení C: str. 116/1; 117/2,3 

Cvičení E: 118/1; 119/2 – 11 (z těchto cvičení si jich vyberte 6, pokud chcete, udělejte všechny) 

Cvičení G: 120/1; 121/2 – 8 (z těchto cvičení si jich vyberte 5, pokud chcete, udělejte všechny) 

výpočet základu 

Cvičení B: 122/1; 123/2 – 10 (z těchto cvičení si jich vyberte 6, pokud chcete, udělejte všechny) 

výpočet počtu procent 

Cvičení B: 125/1 – 9 (z těchto cvičení si jich vyberte 5, pokud chcete, udělejte všechny) 

 

U žáků s podpůrnými opatřeními stačí vypracovat jen příklady: 115/2,3,4 - 116/1 - 117/2 

- 118/1 - 119/3,4,5 - 121/6 - 122/1 - 123/3,6,7 - 125/ 3,4 

Výsledky těchto cvičení si samostatně zkontrolujte na konci učebnice na str. 150 a 151. 

 

Úkol č. 6 
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Výsledky mi pošlete na mail: Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 
do 24. 5. 2020, do předmětu napište: M7 - č.6 – vaše jméno a příjmení 

 

Pracovní sešit 3. díl: 

208/ A18, A19, (dobrovolně 210/C28) 

214/A5, 215/A9, (dobrovolně 216/B16) 

220/A4, A6, 221/A9, (dobrovolně 223/C15) 

U žáků s podpůrnými opatřeními stačí vypracovat příklady: 

208/ A18, A19 

214/A5, 215/A9 

220/A4, 221/A9 

 

Všechny vás moc pozdravuji       

Jitka Bromová 

 

Český jazyk 

Třída: 7.A 

Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Marek Bednář 

Zadání platí pro období: 11. 5. – 24. 5. 2020 

Email: Marek.Bednar@zsgvodnany.cz 

 

- Zhlédni následující film, který se tematicky hodí k státnímu svátku z 8. května, jedná se o 

filmové zpracování románu Filipa Jánského – Nebeští jezdci: 

- Nebeští jezdci: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/21281-nebesti-

jezdci/29838365916 

- Otázky: 

1. Letci jakých národností se ve filmu ocitají spolu v boji proti Německu (alespoň 

tři)? 

2. Jaký vztah mezi sebou mají filmové postavy Prcek a Študent? 

3. Proč skončila láska mezi Študentem a Patricie (Path)? 

- Odpovědět můžeš on-line: 

- https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNlJaTTdFQ0lLU1BUWEtDWUlRSjJYRk41Wi4u 

 

- Nebo do emailu: 

mailto:Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz
mailto:Marek.Bednar@zsgvodnany.cz
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/21281-nebesti-jezdci/29838365916
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/21281-nebesti-jezdci/29838365916
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNlJaTTdFQ0lLU1BUWEtDWUlRSjJYRk41Wi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNlJaTTdFQ0lLU1BUWEtDWUlRSjJYRk41Wi4u


MLUVNICE 
- Dnes začneme s novou látkou, poznáme rozdíl mezi větou a souvětím 

- Nejprve si ale zopakujeme poslední látku 

 

ÚKOL Č. 1 

- Najděte ve větě příslovečné určení a určete jeho druh 

- Vzor:  

• př. Jedeme domů. – Domů – PU místa 

1. Zavolej mi včas. 

2. Velmi se mi líbí tvůj styl. 

3. Podařilo se nám to skvěle. 

4. Přes nesnáze jsi dokázal zvítězit. 

5. Za příznivého počasí přijedou Novákovi. 

6. Na náměstí se sešla celá řada mladých lidí. 

7. Zajel jsem si půjčit kytaru. 

8. Pro úspěch by udělala cokoli. 

9. Naše město se zúčastnilo mezinárodní soutěže. 

10. Hůře už jsi to provést nemohl. 

VĚTA A SOUVĚTÍ 
- zpracuj si výpisky z pdf. souboru do školního sešitu:  

- https://zsgvodnany-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marek_bednar_zsgvodnany_cz/EQav8UPecI1NjoxOgV_s0g

oBoVG25jPI8gMkEJEvXI82ow?e=aSh7zc 

Cvičení: 

- Rozliš větu a souvětí. Pokud se jedná o souvětí, napiš počet vět: 

- Vzor: Mám kolo, ale chybí mi lyže. – souvětí o dvou větách. (Přs. – mám a chybí) 

 

1. Zeptej se mě, pokud chceš. 

2. Nakresli mi buď beránka, nebo třeba buvola. 

3. Mám ráda tebe, ale příliš nemusím tvého bratra. 

4. Zakresli si do sešitu tabulku a pak i následující vzorečky. 

5. Otevři dveře, pak opatrně vejdi a zkus najít peněženku. 

6. Ačkoli neumím zpívat, úspěšně hraji v kapele na basu. 

7. Náš dům, který se nachází na kraji lesa, je celý z kamene. 
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8. Postavili si sněhuláka, a dokonce i iglú. 

9. Abych to dokázal, musel jsem hodně dřít. 

10. Letní bouřky přichází obvykle večer, dnes však přišla již odpoledne. 

 

Anglický jazyk  

Třída: 7.A (skupina 1Aj7)  

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 11. 5. – 24. 5. 2020 

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 
 

V tomto období se podíváme na oddíl 4C. 

• Do slovníčků si zapište a naučte se slovíčka 4C The Tailor of Swaffham. Pomůže vám to 

v překladu textu. 

• V učebnici na straně 48 si přečtěte a přeložte text The Tailor of Swaffham. 

• Úkol k odevzdání: v učebnici na straně 49 je cvičení 2 – odpovězte na otázky k textu. Vypracujte 

do školního sešitu. Cvičení vyfoťte nebo přepište do e-mailu a pošlete mi ho. 

• Vypracujte cvičení ze stran 38 a 39 v pracovním sešitu (cvičení 4 a 6 dobrovolně). 

Na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> asistenti pedagoga -> Bc. Iva Filipová - 

odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/filipova-iva naleznete spoustu materiálů, her a videí 

k procvičování a zlepšování vaší angličtiny. Využijte to. 

Kdybyste cokoli potřebovali, neváhejte mě kontaktovat. 

 

 

Třída: 7.ABC (skupina 3Aj7) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Petra Čadková  

Zadání platí pro období: 11. 5. – 24. 5. 2020 

Email: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

 

Procvičování minulého času průběhového a slovní zásoby – přírodní katastrofy 

Unit 3/A,B   

1. Procvičování – pracovní sešit str.25/6 – popis obrázku 

2. Překlad rozhovoru – učebnice str. 34/2, odpovědět na otázky nad rozhovorem, buď opsat 

větu z rozhovoru, nebo stačí jednoslovná odpověď 

3. Dej obrázky do správného pořadí – učebnice str. 35/3 
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4. Procvičování – pracovní sešit str.26/2,3 

 Pro kontrolu pošli cvičení e- mailem 

 

 

Třída: 7.ABC (skupina 4Aj7) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 11. 5. – 24. 5. 2020 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

Read the hotel reviews and answer the questions below.  Do not be put off by unfamiliar 

vocabulary. :-D/ Přečtěte si recenze na hotely a odpovězte na otázky. Nenechte se 

odradit neznámou slovní zásobou. 

HOTEL REVIEW  

 

mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz


“This hotel will give you nightmares” 

 

We stayed 3 nights at this overpriced dump. We arrived late at night and 

the dingy lobby was the first sign of the impending disaster. The room 

was small and cramped (“cozy” was the description on their web site), 

with a carpet covered with stains (some that looked like blood...possibly 

from a previous murder?). The shower was filthy, and the toilet nasty, 

with something floating in it (we didn’t look too closely). The bed was a 

lumpy mess, and I woke up with red marks all over my body. I don’t 

know if this was from the bedbugs, or the mosquitos that came in through 

the window. Oh yeah, I forgot to mention that there was no AC so we had 

to open the window because the room was so stuffy. Unfortunately, the 

hotel was right on the main street, and the traffic kept us up half the night. 

The hotel is only a 5 minute walk to Red Square, which is a plus, but it 

was a very dark and dangerous area of the city. The staff was unfriendly 

and unhelpful. Avoid this hell-hole! 

 

HOTEL REVIEW  

 

“Delightful” 

 

I recently stayed at this superb hotel in the center of Moscow. The hotel exceeded our 

expectations and certainly lived up to its excellent ratings on Tripadvisor. If you're looking 

for somewhere clean, comfortable, safe, and very close to Red Square....this is it. The room 

was very spacious, with lots of light and a big comfortable bed. In terms of cleanliness, it 

was impeccable. The only downside was the window (kind of small). The location is great 

and within walking distance of everything we wanted to see. Continental breakfast was 



included, but not very good. The staff was top-notch and very accommodating. They go 

out of their way to make dinner reservations, recommend local attractions, and make you 

feel welcome. We would definitely stay there again. Really, in terms of location, you can't 

beat this hotel.  

 

 

HOTELS: Discussion 
 

 

1. How would you handle the following situation?                                                               
a) your hotel pillow has a dark stain on it 

 

 

2. What are you main criteria when selecting a hotel?  
a) Price  b) Location  c) Good review  d) Swimming pool e) 

other... 
 

3. What's the worst hotel you've ever stayed at? The best?  
 

4. What do you think of couch-surfing or a home-exchange? 

5. Do you trust the reviews you read?  

6. Have you ever written a hotel review? If not, why not? 

7. What kind of people do you think actually take the time to 

write online reviews? 

  

Zdroj: https://busyteacher.org/14422-hotel-review-reading-and-discussion.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://busyteacher.org/14422-hotel-review-reading-and-discussion.html


Přírodopis 

Třída: 7. A 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Ing. Petr Rošický 

Zadání platí pro období: 11. 5. – 24. 5. 2020 

E-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 

 

Zdravím Vás všechny, kteří jste se dostali v samostudiu až k předmětu přírodopis. Minulý 

úkol měl ověřit znalosti podkmene klepítkatců a korýšů. Moc úkolů jste mi neodeslali. 

Nevadí! Dnes si můžete úkol zkontrolovat. 

2/ Vysvětli, co je to „KOKON“ a k čemu slouží. 

Ochranný obal z pavučin (zámotek) 

Sloužící při rozmnožování k ochraně vajíček. Znehybnění a uskladnění potravy. 

3/ Zástupce tř. korýšů. Rozděl je na suchozemští, sladkovodní a mořští. 

Sladkovodní  Mořští   Suchozemský 

Buchanka   Humr evropský  Stínka obecná 

Hrotnatka    Poustevníček sev.  Svinka obecná  

Rak říční, kamenáč Kreveta baltská 

Krab říční   Langusty 

znak pavoukovci korýši 

Tělní články – počet TČ. a názvy Hlavohruď a zadeček                     
U pavouků spojena stopkou 

Hlavohruď a zadeček 
 

Kostra těla (druh, název a 
materiál)  

Vnější kostra 
Tvořena chitinem zpevněna 
vápencem. 

Vnější kostra-krunýř 
Tvořena chitinem 
zpevněna 
vápencem. 

Cévní soustava (složení a druh) Otevřená-trubicové srdce Otevřená-vakovité srdce 

Počet tykadel (a jejich význam) Žádná  
Makadla (součást ústního 
ústrojí) slouží k hmatu. 

2.páry     dlouhá-hmat 
krátká-chemoreceptory 
chuť, čich a rovnováha. 

Dýchání (jakým orgánem dýchají) Plicní vaky ŽÁBRY 
Drobní celým povrchem 
těla 

Počet kráčivých nohou 4 páry zakončené háčky 5 párů zakončený klepety 

Oči – druh a počet 4. páry jednoduchých oček 1.pár složených oček 
umístěný na stopce 

mailto:Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz


Blešivec   Velekrab japonský 

Žábronožky   Krab obecný 

 

4/ Vysvětli, co je to plankton, jaké druhy planktonu znáš a jaký je jeho význam. Uveď 

konkrétní zástupce planktonu. (alespoň 3 druhy)  

Společenstva drobných organismů volně žijících ve vodě a mají velký význam v potravních 

řetězcích. Zároveň slouží jako důležitá složka živých organismů sloužící k čištění vody. 

Zástupce Podle složení se rozlišuje:  

Fytoplankton plankton rostlinný (řasy a sinice) 

Zooplankton plankton živočišný (vývojová stádia měkkýšů, hmyzu, buchanky hrotnatky 
blešivci… ) 

  

Nový úkol:  

PODKMEN: VZDUŠNICOVCI (Trachea ta) 

- název podkmene je odvozen od dýchací soustavy těchto živočichů. VZDUŠNICE (tracheje) 

V knize na str. 64-68, začíná učivo o nejpočetnější třídě HMYZU. 

Přečtěte a zapište si poznámky se zaměřením na Hlavní znaky. 

 Popište jednotlivé tělní články, zapište si stavbu trávicí, dýchací, cévní, nervové a smyslové 
soustavy. Nakreslete a popište vnitřní ústrojí hmyzu obrázek 132 strana 67. 

Třída hmyzu je velmi početná, a proto jednotlivé řády jsou rozděleny podle způsobu 
rozmnožování. Na hmyz s proměnou dokonalou a nedokonalou. Jak se od sebe tyto způsoby 
rozmnožování liší. 

Veškeré úkoly si zapiš do sešitu, a pokud zvládneš tak mi úlohy nafoť a pošli emailem. 

V případě nejasnosti napiš. 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98asy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sinice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9


Fyzika 

Třída: 7. A 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Dušan Jůzek 

Zadání platí pro období: 11. 5. – 24. 5. 2020 

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

 

Učivo: 

• Tření (učebnice str. 56-60): 
o Smykové tření 
o Valivé tření a odpor prostředí 

Úkoly: 

• Napsat si poznámky (kontrola viz můj profil). 

• Otázky a úkoly – Tření (viz můj profil) 

• Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

 

Zeměpis 

Třída: 7.A 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 11. 5. – 24. 5. 2020 

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Projděte si prezentaci 6asiedoprava. Přepište poznámky do sešitu (označené jako zápis).  

Projděte si prezentaci 7asiehospodarstvi. Text zapište do sešitu. 

Prezentace naleznete na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský 

sbor -> Mgr. Filip Marek. Odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip 

 

Zahrajte si zeměpisnou hru na téma Asie. Tu a spoustu dalšího materiálu naleznete na 

webových stránkách školy v sekci provozní informace -> asistenti pedagoga -> Bc. Iva Filipová. 

Odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/filipova-iva 
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Dějepis 

Třída: 7.A 

Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Michaela Schánilcová  

Zadání platí pro období: 11. 5. – 24. 5. 2020 

Email: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz 

 

Správná odpověď z minula, co se stalo 25.3. 1420, byla bitva u Sudoměře. 

 

Opište nebo nalepte do sešitu poznámky viz. níže. Kdo chce, přečtěte si v učebnici str. 88-95. Máte 

souhrn v poznámkách. Ze strany 91 si nakreslete pod kapitolu husitství 3 husitské zbraně dle vašeho 

výběru. Je to dlouhé, proto vám nedávám vypracovat žádné otázky. 

Přikládám odkaz k poslechu: 

Ktož jsú Boží bojovníci? 

https://www.youtube.com/watch?v=elskCac9wSI 

dále se můžete na YouTube podívat na Dějiny udatného české národa díly 43-48. 

 

Husitství 

Jan Hus – kázal v Praze v Betlémské kapli. Kritizoval církev, odsuzoval prodávání odpustků. Prohlášen 

za kacíře a musel odejít z Prahy. Pozván do Kostnice, aby obhájil své učení. Zde byl zatčen, uvězněn a 

upálen za své názory 6.7.1415 

Husova smrt vyvolala v Čechách vlnu odporu. V roce 1419 bylo několik z nich uvězněno ve vězení na 

Novoměstské radnici. Proto vnikli pražští husité v čele s Janem Želivským na radnici a konšele ubili nebo 

vyhodili z oken. Tuto událost nazýváme první pražská defenestrace. Tím začala husitská revoluce. 

Zpráva o defenestraci rozrušila krále Václava IV.  A ten dostal mozkovou mrtvici a zemřel. Nástupcem 

se měl stát jeho bratr Zikmund, kterého česká šlechta odmítla. 

Symbol husitů: Katolíci přijímají při mši tělo Páně (hostii) a kněží i krev Krista (víno). Husité na důkaz 

toho, že jsou si všichni rovni začali také přijímat víno. Proto se symbolem husitů stal kalich. 

Společným zákonem husitů se staly 4 pražské artikuly: 

1) Svobodné kázání slova božího 

2) Přijímání pod obojí způsobou 

3) Zabavení církevního majetku 

4) Trestání smrtelných hříchů bez rozdílu stavu 

Kromě artikul byla přijata i dvacetičlenná vláda, která měla zemi řídit, než si zvolí panovníka. 

Nejvýznamnějším střediskem se stalo město Tábor. Lidé sem přicházeli a majetek házeli do kádí, který 

měl sloužit všem. Na pořádek ve městě dohlíželi 4 hejtmané.  Jedním z nich byl i Jan Žižka z Trocnova. 
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Papež vyhlásil proti husitům 5 křížových výprav. 

1420 – bitva na Vítkově. Žižka zde porazil křižácké vojsko. 

1422 – bitva u Německého Brodu. Žižka opět zvítězil. 

1426 – bitva u Ústí nad Labem-vítězství husitů 

1427 – bitva u Tachova-vítězství husitů 

1431 – bitva u Domažlic, ke které ani nedošlo. Křižáci uprchli, když zaslechli husitský chorál Ktož jsú 

boží bojovníci. 

Porážky přiměly papeže vyjednávat. Husité přijeli do Basileje, aby zde obhájili 4 pražské artikuly. Církev 

souhlasila jen s přijímáním podobojí způsobou. Husité se rozdělili na dva tábory . Umírnění-chtěli 

přijmout nabídku koncilu. Radikálové-chtěli uznat všechny 4 artikuly. 

1434 – bitva u Lipan. Zde se střetli umírnění husité s radikálními. Radikální husité v čele s Prokopem 

Holým (nástupce Jana Žižky) byli poraženi. 

1436 v Jihlavě byla přijata basilejská kompaktáta. Lidé si mohli zvolit katolickou církev nebo husitskou.  

Zikmund Lucemburský byl přijat za českého krále. Roku 1437 však zemřel. 

Husité podnikali i výpravy za hranice Čech. Říkali jim spanilé jízdy neboli rejsy. Cílem bylo šířit husitské 

hnutí a získat kořist. 

Království dvojího lidu 

Panovníkem byl zvolen Zikmund Lucemburský. Po jeho smrti nastoupil na český trůn Jan Pohrobek 

(Zikmundův vnuk). Protože byl nezletilý, vládl za něj v JIŘÍ Z PODĚBRAD. Po smrti Jana Pohrobka byl 

zvolen za českého krále. Dodržoval kompaktáta, obnovil těžbu stříbra v Kutné Hoře, chránil zemské 

cesty před loupeživými tlupami. Snažil se o mírové diplomatické cesty na evropské trůny. Prohlášen 

papežem za kacíře. Spor s uherským panovníkem Matyášem Korvínem. Nabídl českou korunu polským 

Jagelloncům. 

Vladislav Jagellonský (1471-1516) 

Nerozhodný a málo energetický panovník, čehož využívala česká šlechta. Dodržoval kompaktáta. Po 

Korvínově smrti se stal uherským králem a vzniklo česko-uherské soustátí. V českých zemích se o moc 

dělil se stavy (páni-vyšší šlechta, rytíři-nižší šlechta, královská města a na Moravě ještě zástupci církve) 

– jejich zástupci zasedali na zemském sněmu.  

Ludvík Jagellonský (1516-1526) 

Syn Vladislava. Oba Jagellonci podcenili hrozbu Turků. Turci dobyli r. 1453 Cařihrad a zničili byzantskou 

říši. R. 1526 zaútočili i na uherský stát a svedli bitvu s Ludvíkovým vojskem v bitvě u Moháče. Ludvík se 

utopil, a protože neměl následníka trůnu, Jagellonci vymřeli po meči. Na český trůn nastoupili 

Habsburkové. 

Za vlády Jagellonců se našla největší naleziště stříbra v Kutné Hoře. Peníze využívali na pozdně gotické 

stavby – přestavba Pražského hradu (Vladislavský sál), přestavba Pardubic, chrám v Lounech, chrám 

v Mostě. 
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Důležité upozornění: zasílejte pouze vyplněné opakovací testy. 

Hallo Jungen und Mädchen! 

Doufám, že neztrácíte chuť k učení. Důležité je opakovat si, co jste se už naučili. 

1. Zopakovat si opět slovíčka v PS 33 a rámeček v učebnici str. 36 (gern, nicht gern, am liebsten) a 

procvičte ústně str. 37/7, 8 (odpovídej podle sebe) 

2. Přečtěte si a vyřešte hádanku v učebnici str. 38/11, řešení napište do školního sešitu a v PS 28 

vypracujte 10. cvičení. 

3. Zopakujte si přivlastňovací zájmena v učebnici str. 39/12 ab – ústně a písemně PS 29/15 

(křížovka) 

4. V dalším týdnu vypracujte do školního sešitu cv. 13 na str. 39 (v učebnici). Pomohou vám otázky. 

5. Postupně se naučíme nová slovíčka k tématu DIE SCHULE. Zapište si do slovníčku: die 

Schulsachen [šúlzachn] = školní potřeby; der Rucksack = batoh, der Kuli [kchuli] = propiska, der 

Bleistift [blajštyft] = tužka, der Spitzer [špicr] = ořezávátko, der Radiergummi [radýrgumi] = guma 

na gumování, der Filzstift [filcštyft] = fix, der Füller [fylr] = plnicí pero, der Pinsel [pchinzl] = 

štětec, der Zirkel [cirkl]= kružítko, der Block = blok 

Je nutné si zapamatovat člen, který označuje rod podstatného jména. DER= ten. Všimli jste si, 

že rod v němčině se často neshoduje s rodem v češtině. Pro snazší zapamatování budeme 

používat pro každý rod jinou barvu. U rodu mužského je to modrá. 

Trénujte tato slovíčka ústně i písemně, ukazujte na ně, můžete tvořit i jednoduché věty, př. Der 

Kuli ist blau. 

 

Viel Erfolg! 

 

Eure  Deutschlehrerin 
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