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KONTAKTY 
 

Mgr. Marek Bednář – ČJ a D, Marek.Bednar@zsgvodnany.cz 

Mgr. Jindřiška Kraťková – AJ, Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz  

Mgr. Filip Marek – AJ, Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

Mgr. Marie Tesařová – NJ, Marie.Tesarova@zsgvodnany.cz 

Mgr. Nikola.Bečková – NJ, Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz  

Mgr. Soňa Samcová – M a CH, Sona.Samcova@zsgvodnany.cz  

mailto:Marek.Bednar@zsgvodnany.cz
mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz
mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz
mailto:Marie.Tesarova@zsgvodnany.cz
mailto:Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz
mailto:Sona.Samcova@zsgvodnany.cz


2 

 

Ing. Petr Rošický – PŘ, Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 

Mgr. Vlastimil Šmidmajer – Z, Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz  

DĚJEPIS 
- Z níže uvedeného výkladu si zpracuj výpisky do školního sešitu, poté splň úkoly pod 

textem 

VZNIK RAKOUSKA UHERSKA 

(1867) 
- Společenský a politický život byl silně utlumen, v Českém království byla po revoluci 

1848 politická scéna prakticky rozpuštěna 

- Teprve katastrofální porážka Rakouska ve druhé italské válce za nezávislost a ztráta 

vyspělých území v severní Itálii (Lombardie) vedla r. 1859 k odvolání Alexandra 

Bacha, přinutila císaře k reformám zejména v oblasti občanských svobod 

- Přes spory ohledně ústavy se v 60. letech obnovuje politický život, probíhají volby do 

místních rad a jsou delegováni poslanci do Říšské rady 

 

PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA 

- R. 1866 vyvrcholily spory mezi Rakouskem a Pruskem o dominanci mezi německými 

státy – došlo k rychlé PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE (1866), která po BITVĚ U 

HRADCE KRÁLOVÉ, resp. u Chlumu skončila PORÁŽKOU RAKOUSKA 

- Německé státy byly následně sjednoceny pod nadvládou Pruska („krví a železem“) r. 

1871 

- Přímým důsledkem porážky bylo tzv. rakousko-uherské vyrovnání, kdy musel císař vyjít 

vstříc Maďarům a monarchie byla rozdělena na tzv. Předlitavsko (dle řeky Litava – 

České země, Rakouské země, …) a Zalitavsko (Uhry – Maďarsko, Slovensko, …) -

vzniklo RAKOUSKO – UHERSKO 

 

RAKOUSKO – UHERSKO 

- Každá část má vlastní: 

 Parlament 

 Právo (zákony) 

mailto:Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz
mailto:Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz
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- Společné instituce / zájmy: 

 Panovník (rakouský císař) 

 Obrana 

 Finance  

 Zahraniční politika 

- V prosinci 1867 císařem vyhlášena tzv. PROSINCOVÁ ÚSTAVA – zaručuje: 

 Svobodu tisku a shromažďování 

 Svobodné zakládání spolků a politických stran 

 Nezávislost soudů a rovnost občanů před zákonem 

- Vyrovnání zklamalo a popudilo Slovany (Čechy, Slováky, Chorvaty, Srby, …), neboť 

s jejich národností práva byla upozaděna na úkor Maďarů 

- RAKOUSKO-UHERSKO se stává KONSTITUČNÍ MONARCHIÍ, ta omezuje 

pravomoci císaře ÚSTAVOU a hlavní moc spočívá v rukou zvoleného 

PARLAMENTU 

 

ČESKÁ SPOLEČNOST A 

POLITIKA V 50. – 80. LETECH 19. 

STOLETÍ 
POLITIKA 

- V 50. letech česká politika utlumena, Palacký a Rieger jsou nuceni se na čas stáhnout 

z veřejného života, po r. 1859 přichází oživení a znovuzrození první české politické 

strany – NÁRODNÍ STRANA 

 Dvě křídla 

 Staročeské 

 Mladočeské – radikálně demokratické 

- Po zklamání z ústavy z r. 1863 česká politika zaujímá stanovisko tzv. PASIVNÍ 

RESISTENCE (1864 – 1879) –  např. neúčast na sněmech a zasedání říšské rady  

- Toto stanovisko se ukazuje jako dlouhodobě neudržitelné a spor o PS nakonec vede 

k odštěpení části Národní strany, a tak vedle ní vzniká nová NÁRODNÍ STRANA 

SVOBODOMYSLNÁ (tzv. „Mladočeši“)  

- r. 1878 se obě strany dostávají do ŘÍŠSKÉHO SNĚMU 

- v R-U se dále významně rozvíjí dělnické hnutí, v Čechách nejprve spolky, r. 1878 

založena Česká sociálně demokratická strana 



4 

 

 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

- v této době hojně dochází k rozvoji nejrůznějších zájmových i jiných spolků a 

organizací, nejdůležitější a dodnes úspěšně fungující je tělovýchovný SOKOL 

- z hlediska národní identity se jako nejdůležitější jeví proces vzniku NÁRODNÍHO 

DIVADLA V PRAZE 

- záměr získává reálné kontury od 50. let, na stavbu přispívá panovník, zemská šlechta, 

spolky, probíhá i celonárodní sbírka, r. 1862 je založeno tzv. Prozatímní divadlo (později 

splývá s ND) a r. 1868 JE POLOŽEN ZÁKLADNÍ KÁMEN NÁRODNÍHO 

DIVADLA 

- r. ND je otevřeno poprvé r. 1881, bohužel krátce nato celé vyhořelo a znovu bylo 

slavnostně otevřeno r. 1883 

 

OTÁZKY A ÚKOLY 

- odpovědět můžeš on-line: 

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNkFEUkpERlREOFQ2TFFOUkhMNDBZWTQyN

S4u 

-  

- nebo na email: 

1. Podívej se na tematická videa a odpověz na otázky: 

a. Položení základního kamene Národního divadla: 

 Odkaz: https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-

minulosti/polozeni-zakladniho-kamene-narodniho-divadla-16-kveten-

1868-63916339 

b. Národní divadlo: 

 Odkaz: https://www.televizeseznam.cz/video/narodsobe/narodni-

divadlo-210372 

 Otázky: 

A. Co skrývá kámen č. 3? 

B. Odkud pochází kámen č. 1? 

C. Jaké číslo nese kámen z hory Říp? 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNkFEUkpERlREOFQ2TFFOUkhMNDBZWTQyNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNkFEUkpERlREOFQ2TFFOUkhMNDBZWTQyNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNkFEUkpERlREOFQ2TFFOUkhMNDBZWTQyNS4u
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/polozeni-zakladniho-kamene-narodniho-divadla-16-kveten-1868-63916339
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/polozeni-zakladniho-kamene-narodniho-divadla-16-kveten-1868-63916339
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/polozeni-zakladniho-kamene-narodniho-divadla-16-kveten-1868-63916339
https://www.televizeseznam.cz/video/narodsobe/narodni-divadlo-210372
https://www.televizeseznam.cz/video/narodsobe/narodni-divadlo-210372
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D. Jak reagoval císař na požár ND? 

c. Den, kdy vznikla Ženevská úmluva: 

 Odkaz: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-

prijata-prvni-zenevska-umluva-22-srpen-151967 

 Otázky: 

F. Jak souvisí vznik ŽÚ s českými dějinami? 

G. Jaká mezinárodní organizace vznikla při stejné příležitosti? 

 

d. Bitva u Chlumu 

 Odkaz: https://www.televizeseznam.cz/video/narodsobe/bitva-u-

chlumu-1866-210622 

 Otázky: 

H. Vysvětli původ místních názvů: 

a. Úvoz mrtvých 

b. Les mrtvých 

c. Baterie mrtvých 

e. Staročeši a mladočeši: 

 Odkaz: https://edu.ceskatelevize.cz/starocesi-a-mladocesi-

5e441a90f2ae77328d0a6dc2 

 Otázky:  

CH. Kdo byl hlavní postavou mladočechů? 

I. Kde vznikla Česká sociálně demokratická strana? 

f. Spolkový život:  

 Odkaz: https://edu.ceskatelevize.cz/spolkovy-zivot-v-19-stoleti-

5e441a91f2ae77328d0a6dd0 

 Otázky: 

J. Jak se jmenovali zakladatelé Sokola? 

g. Soužití Čechů, Němců a Židů v Českých zemích: 

 Odkaz: https://edu.ceskatelevize.cz/souziti-cechu-nemcu-a-zidu-

v-ceskych-zemich-v-19-stoleti-5e441a91f2ae77328d0a6dd2 

 Otázky: 

K. Proč právě v 19. století došlo k novým národnostním 

L. konfliktům?  

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-prijata-prvni-zenevska-umluva-22-srpen-151967
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-prijata-prvni-zenevska-umluva-22-srpen-151967
https://www.televizeseznam.cz/video/narodsobe/bitva-u-chlumu-1866-210622
https://www.televizeseznam.cz/video/narodsobe/bitva-u-chlumu-1866-210622
https://edu.ceskatelevize.cz/starocesi-a-mladocesi-5e441a90f2ae77328d0a6dc2
https://edu.ceskatelevize.cz/starocesi-a-mladocesi-5e441a90f2ae77328d0a6dc2
https://edu.ceskatelevize.cz/spolkovy-zivot-v-19-stoleti-5e441a91f2ae77328d0a6dd0
https://edu.ceskatelevize.cz/spolkovy-zivot-v-19-stoleti-5e441a91f2ae77328d0a6dd0
https://edu.ceskatelevize.cz/souziti-cechu-nemcu-a-zidu-v-ceskych-zemich-v-19-stoleti-5e441a91f2ae77328d0a6dd2
https://edu.ceskatelevize.cz/souziti-cechu-nemcu-a-zidu-v-ceskych-zemich-v-19-stoleti-5e441a91f2ae77328d0a6dd2
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ČESKÝ JAZYK A 

LITERATURA 
 

MLUVNICE 
- Pokud chceš, vrať se k audio návodu z minulého zadání 

ÚKOL Č. 1 

- doplň čárky do složitých souvětí on-line: 

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUMkQyOVpWREo3NU41NEIwQTU4STNQNlBENi

4u 

- nebo do emailu 

 Nepřemýšlím o ničem jiném než jak bych se mohl vyrovnat svému otci a dokázat 

všem že jsem stejně schopný. 

 Jsem ráda vždycky když vidím jak se na mě usmíváš při každé příležitosti u které 

se potkáme. 

 Hlavním důvodem proč se setkáváme jsou moje výhrady k tomu jak ses 

vyjadřoval o Markétě. 

 Znám tě a vím tedy že se na tebe můžu spolehnout i když nám teče do bot. 

 Uvař vodu ale dneska si výjimečně nedám kávu dám si jenom ovocný čaj není mi 

totiž moc dobře. 

 Nevykládejte mi o tom co mám dělat aniž byste si ověřili všechna dostupná fakta. 

 Nekreslili jsme jen tužkou učitelka nám dokonce povolil drahé olejové barvy jaké 

používal například Vincent van Gogh. 

 Spravil jsem židli stůl se mi ale nepovedlo dát dohromady a tak musel přijít 

kamarád truhlář. 

 V krámě mají otevřeno buď v pátek nebo v sobotu ale v neděli mají určitě 

zavřeno. 

 Až se dostaneš do cíle okamžitě volej abychom věděli že máš cestu úspěšně za 

sebou. 

https://zsgvodnany-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/marek_bednar_zsgvodnany_cz/Ed26hFSEaNlBvyVwfNzZaO0BxotoPSnYoG7V4mrBKsnBZQ?e=wJ3FbO
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUMkQyOVpWREo3NU41NEIwQTU4STNQNlBENi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUMkQyOVpWREo3NU41NEIwQTU4STNQNlBENi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUMkQyOVpWREo3NU41NEIwQTU4STNQNlBENi4u
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PK. TĚSNÝ, VOLNÝ A PŘÍSTAVEK 

- Informace k této látce jsou na následujícím odkazu: 

- https://zsgvodnany-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marek_bednar_zsgvodnany_cz/EZ73oP0dcipOi0GI

wqrMskMBPkUBzQzLGxvwrPoflVgHlw?e=7KlN5p 

 

ÚKOL Č. 2 

- Doplň čárky a rozliš tak přívlastek těsný a volný: 

- Doplň odpovědi on-line: 

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQTkzSEVJQ1lMRkM1WVJKMzRKRTNRNFY5S

C4u 

-  

- Nebo do emailu 

 Ten muž stojící na rohu ulice patří k nám. 

 Češi pracující v Německu si obvykle přijdou na slušné peníze. 

 Pravověrní židé zvaní též Hebrejci žijí po celém světě. 

 Karel Čapek tvořící zejména ve své vile na Vinohradech je autorem her 

Loupežník či R. U. R.  

 Brňané hrdí na své město se pyšní především krásou chrámu sv. Petra a Pavla. 

 Kvalitní snídaně první jídlo dne se považuje za základ zdravého stravování. 

 Achilles patřící k hrdinům starých řeckých bájí byl zranitelný pouze na patě. 

 Školní řád předepisující vyžadované chování ve škole patří k důležitým školním 

dokumentům. 

 Jirka můj manžel se živí jako herec. 

 Světoznámý Cristiano Ronaldo mnohonásobný držitel Zlatého míče již náleží i 

k nefotbalovým celebritám. 

 

https://zsgvodnany-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marek_bednar_zsgvodnany_cz/EZ73oP0dcipOi0GIwqrMskMBPkUBzQzLGxvwrPoflVgHlw?e=7KlN5p
https://zsgvodnany-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marek_bednar_zsgvodnany_cz/EZ73oP0dcipOi0GIwqrMskMBPkUBzQzLGxvwrPoflVgHlw?e=7KlN5p
https://zsgvodnany-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marek_bednar_zsgvodnany_cz/EZ73oP0dcipOi0GIwqrMskMBPkUBzQzLGxvwrPoflVgHlw?e=7KlN5p
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQTkzSEVJQ1lMRkM1WVJKMzRKRTNRNFY5SC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQTkzSEVJQ1lMRkM1WVJKMzRKRTNRNFY5SC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQTkzSEVJQ1lMRkM1WVJKMzRKRTNRNFY5SC4u
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NĚMECKÝ JAZYK – 

SKUPINA MGR. MARIE 

TESAŘOVÉ 
NJ 8. AB 

Důležité upozornění: zasílejte pouze vyplněné opakovací testy. 

Hallo Jungen und Mädchen! 

Doufám, že jste dobře pochopili množné číslo podstatných jmen. Dnes začneme s jeho 

opakováním a procvičováním. 

1. Podle sešitu si zopakujte teorii a příklady, znovu si přečtěte v učebnici str. 71 cv. 12 a 

vypište do ŠS tučně vytištěná slova tímto způsobem: das Haus – die Häuser, die Familie 

– die Familien… a totéž udělejte na str. 82 u těch slov, která vám dělají potíže, př. der 

Arzt – die Ärzte… 

2. Ústně si procvičte v učebnici str. 71/13,14 a v PS 61/11 

! Když použijeme číslovky, nedáváme člen!  

př. zehn Kinder 

3. Zopakujte si všechna slovíčka v PS 67 a mluvnici v PS 64, projděte si znovu cvičení 

v učebnici a v PS týkající se 7. lekce 

4. Vypracujte text – PS 65–66 

5. Zopakujte si slovíčka – PS 75 a zakoupení jízdenky a objednání pokoje podle učebnice 

str. 79–80 

6. Přečtěte a přeložte pozdrav v učebnici str. 80/13 a ústně i písemně formulujte pozdrav – 

PS 71/10 

7. Souhrnné opakování slovíček – učebnice str. 83 a do ŠS opět vypsat množné číslo 

obtížných slov, př. das Fahrrad – die Fahrräder… 

 

Tschüs. 

 

Eure  Deutschlehrerin 
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ANGLICKÝ JAZYK – 

SKUPINA MGR. FILIPA 

MARKA 
V tomto období přejdeme na oddíl 1D a podíváme se na pokračování příběhu Kids. Naučíme 

se minulý čas způsobových sloves. 

 Zapište si do slovníčku slovíčka 1D Kids. Naučte se je. 

 Připomeňte si, co se stalo v minulé kapitole našeho příběhu. Přečtěte a přeložte si 

pokračování v učebnici na straně 14. Cvičení 2 (Jsou tato tvrzení správně, špatně nebo 

to nebylo řečeno?) vypracujte do školního sešitu. Cvičení vyfoťte nebo přepište do e-

mailu a pošlete mi ho. 

 Jak příběh dopadl se dozvíte na mém profilu. 

 Do školního sešitu přepište a přeložte vazby ze cvičení 4 v učebnici na straně 15. 

 Na stejné stránce si projděte cvičení 5. Týká se minulého času způsobových sloves 

(could, couldn’t, had to, didn’t have to). Do školního sešitu si tuto látku zapište s pomocí 

pracovního sešitu (strana 75, oddíl 1.6 a 1.7). 

 Vypracujte do školního sešitu cvičení 6 ze strany 15 v učebnici. 

 Vypracujte cvičení ze stran 10 a 11 v pracovním sešitu (cvičení 7 a 8 dobrovolně). 

 Dobrovolně si můžete pročíst zajímavé články na stranách 16 a 17 v učebnici. Na straně 

18 je pak opakování celé první lekce – to samé je i v pracovním sešitu na stranách 12 a 

13. 

Na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor -> Mgr. Filip 

Marek (odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip) se ke konci tohoto 

období objeví správně odpovědi ke cvičením z pracovního sešitu. Zkontrolujete si svá cvičení, 

kdybyste potřebovali něco prokonzultovat, jsem k dispozici na e-mailu. Dále pod svůj profil 

přidám odkaz na dobrovolné procvičování probírané látky. 

Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip
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ANGLICKÝ JAZYK – 

SKUPINA MGR. JINDŘIŠKY 

KRAŤKOVÉ 
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  
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“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 
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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. Have you ever stayed in a hotel that you would call a 

“dump”?  

 

2. How would you handle the following situation?                                                               

a) your hotel pillow has a dark stain on it 

 

 

3. What are you main criteria when selecting a hotel?  

a) Price  b) Location  c) Good review  d) Swimming 

pool e) other... 

 

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

 

5. What do you think of couch-surfing or a home-

exchange? 

6. Do you trust the reviews you read?  

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

8. 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
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ZEMĚPIS 
Zápis do sešitu: 

Lidé na Zemi 

vývoj počtu obyvatel světa:     rok -  1850 – 1 miliarda 

                                                                 2000 – 6 miliard 

                                                                 dnes – 7,6 miliardy       

skladba obyvatel = složení 

a) podle pohlaví 

na světě přibližně stejný počet mužů a žen 

- více se rodí chlapci 

- ženy se dožívají průměrně vyššího věku 

1) vyspělé státy  

 malá porodnost + prodlužování délky života 

 = stárnutí populace + více žen 

2) rozvojové chudé státy  

vysoká porodnost + kratší délka života 

= mladá populace + více mužů 

b) podle věku 

1) předproduktivní věk – do 15 let 

2) produktivní věk – 15 – 65 let 

3) poproduktivní – nad 65 let 

c) rasové složení 

1) bíla rasa – europoidní - 45% obyvatel světa 

2) žlutá rasa – mongoloidní – 40% obyvatel světa 

3) černá rasa – ekvatoriální – 11% obyvatel světa 

míšenci (mestik, mulat, zambo) – 4% obyvatel světa 
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                                     Národy světa 

dnes na světě více jak 2000 národů + 6000 jazyků 

nejpoužívanější jazyky světa  1) čínština 

                                                    2) angličtina 

                                                    3) španělština 

                                                    4) hindština 

                                                    5) arabština 

 

Náboženství světa 

 

 

a) křesťanství:  1) římskokatolické  
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                            - Evropa – jižní, západní a střední 

                            - Latinská Amerika 

                            - jižní Afrika 

                        2) pravoslavné  

                             - Evropa – východní a jihovýchodní 

                        3) protestantské  

                             - Evropa severní 

                             - USA a Austrálie 

b) islám = muslimové 

                        - arabské země – sever Afriky – jihozápadní Asie 

                        - Evropa – Albánie, Kosovo, Bosna 

c) hinduismus  - Indie 

d) budhismus – jihovýchodní a východní Asie 

e) judaismus – Izrael 

f) animistická náboženství = přírodní náboženství (šamani) 

                             - střední a jižní Afrika 

                             - Eskymáci 

 

MATEMATIKA 
Podle zaslaných emailů vám rovnice nedělaly větší problém. Proto v nich budeme 

pokračovat.  

U rovnic je důležité dodržovat zadaný postup. Příkladem ukážu další typ rovnice 

s násobením. Přihlížejte na postup a zkoušku. Následující př i s popisky si přepiš na stranu 134 

v PS. 

 

Př.  2x = -4x + 6 (Vždy píši rovná se pod sebou.) 

4x +2x = +6         (Všechny členy s neznámou(x) přesunu na levou stranu rovnice a všechny členy 

pouze     

         6x = 6               s číslem přesunu na pravou stranu rovnice. Pokud přesouvám členy přes rovná se,  

          x = 6 : 6        měním znaménka na opačná. Stejně to platí u násobení.) 
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            x = 1 

 

Zk.  Zkouška se provádí tak, že si rozdělím rovnici na pravou a levou stranu. Do každé 

dosadím místo neznámé x a vypočtenou hodnotu. Následně porovnáme, zda se rovná 

pravá strana levé. 

 

2x = -4x + 6     L = levá strana rovnice       P = pravá strana rovnice 

L = 2x = 2.1 = 2 

P = -4x + 6 = - 4.1 + 6 = -4+6 = 2 

L = P 

 

Následně vypracujte v PS str. 137 až 139. 

U cvičení A6 si nejdříve rovnici upravte. Zbavte se dvou znamének u sebe. Roznásobte 

závorku. 

Vypracované stránky opět nafoťte a zašlete na email.  

 

Posílám odkazem video stejně jako minule. V další části jsou také vysvětleny podobné 

rovnice. Jistě koukněte.  

https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU&t=358s 

 

Případně zasílám odkazy na rovnice. 

https://matematika.cz/rovnice 

https://drmatika.cz/wiki/rovnice/co-to-jsou-rovnice/ 

 

 

 

CHEMIE 
 

Další nová látka, kterou jste již lehce začali, jsou oxidy. Pro zopakování si přečtěte 

v učebnici stranu 84.  

Názvosloví budeme dělat společně ve škole, až se shledáme. Můžete, ale dopředu mít 

nastudovanou teorii. Je potřeba bezpečně umět značky prvků a koncovky přídavných jmen 

podle oxidačního čísla viz tab. 20 str. 85. Zopakujte si, naučte se. 

https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU&t=358s
https://matematika.cz/rovnice
https://drmatika.cz/wiki/rovnice/co-to-jsou-rovnice/
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Významné oxidy 

Vytvořte si poznámky z učebnice str. 86 a 87.  

Oxid siřičitý, oxid dusnatý, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxid vápenatý, 

oxid křemičitý. 

U každého vypsat a umět, skupenství, barvu, zápach, vznik, vzorec, důsledky. 

Někteří jste byli moc důslední a máte již vypracováno z předešlých zadání. 

 

Sulfidy 

Přečtěte si v učebnici stranu 89 a vypište, co jsou to sulfidy. A vypište si tabulku se vzorci, 

ve které vidíte podobnost s oxidy. 

 

Halogenidy 

Naleznete v učebnici str. 90 a 91. Obě stránky si přečtěte a vypište si základní informace o 

halogenidech ze str. 90. Vypište si příklady halogenidů.  

Na straně 91 najdete informace o nejvýznamnějším halogenidu chloridu sodném. Z odstavce 

si vypište důležité informace.  

 

Vytvořené poznámky opět nafoťte a pošlete emailem. V případě nejasností pište. Když si 

vytváříte poznámky samostatně. Donutí vás to si informace přečíst a vybrat nejdůležitější a je 

větší pravděpodobnost, že si něco zapamatujete.   

 

V případě zájmu zasílám odkaz na tvorbu názvosloví oxidů i halogenidů.  

http://www.zschemie.euweb.cz/molekuly/molekuly0.html 

 

FYZIKA 
Učivo: 

 Elektrostatika (učebnice str. 90-91) 

o Elektrický náboj 

o Měření elektrického náboje (Elektroskop) 

Úkoly: 

 Přečíst si článek „Elektrický náboj“ (učebnice str. 90-91) 

http://www.zschemie.euweb.cz/molekuly/molekuly0.html


19 

 

 Opsat si poznámky z mého profilu (dodám). 

 Otázky a úkoly (viz můj profil). 

 Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

PŘÍRODOPIS 
 

E-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 

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

přírodopis. Minulý úkol měl ověřit znalosti řízení našeho těla. Moc úkolů jste mi 

neodeslali. Nevadí! Dnes si můžete úkol zkontrolovat. 

Soustava řídící: Nervová a hormonální. 

Otázka  Odpověď 

Jaký význam má 

soustava nervová a 

soustava žláz s vnitřní 

sekrecí 

řídí činnost všech orgánů v těle a jejich vzájemnou koordinaci, 
instinktivní chování, učení a paměť, myšlení, řeč, vědomí sebe 
sama. Spolupracuje a ovlivňuje činnost žláz s vnitřní sekrecí. Mluvíme o 
tak zvaném neuro humorálním řízení těla 

 

Co je to reflex  

Z jakých částí se skládá 

reflexní oblouk 

Je základní funkce nervové soustavy na podráždění. 

o Receptor-příjem signálu  
o vedení vzruchu dostředivé dráhy do míchy/mozku 
o CNS-integrace (zpracování informace a vytvoření 

odpovědi) 
o vedení vzruchu odstředivé dráhy do efektoru-sval/žláza 

Druhy reflexů, vysvětli, 

v čem se liší a uveď 

příklady jednotlivých 

druhů reflexů. 

1/nepodmíněné: vrozené, založeny dědičně zajišťují přežití živých org. 
reflex zornicový, sací, uchopovací, obranné reflexy …… 

2/podmíněné: naučené získané během života. Jsou dočasné, nutno 
posilovat, jinak vyhasínají. Studiem podmíněných reflexů se zabýval      
J.P.Pavlov-zvonění a prchání na oběd. 

Co je synapse, co se 

v synapsích děje. 

Spojení. (zápoj) dvou neuronů do nervové dráhy. Slouží k přenosu 
nervových vzruchů, kdy elektrické impulsy vedené nervovými buňkami se 
v synaptické štěrbině šíří chemickou cestou 

Jaké části NS patří do 

centrální NS. 

Mozek + Mícha 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan
mailto:Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz
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Jaká část Mozku je 

nejdůležitější a proč  

Prodloužená mícha. pokračování páteřní míchy.                           

Poranění prodloužené míchy je většinou smrtelné 

Řídí životně důležité funkce. Dýchací soustavy, činnost srdce, krevní 
tlak, sací reflex, polykací reflex slinění…… 

 

Jaká část Mozku je 

největší, z čeho se skládá a 

brázdami je rozčleněna, 

uveď příklady a k čemu 

slouží...    

KONCOVÝ MOZEK – skládá se ze dvou polokoulí-HEMISFÉR 

Mozková kůra je rozbrázděna-povrchové záhyby ZÁVIT                                                                                                                                                                                                                                                   

-hlubší brázdy LALOKY  

čelní lalok-čich, řeč, myšlení                                                                 

Spánkový lalok-sluch                                                                                      týlní 

lalok-zrak                                                                                           temenní 

lalok-kožní citlivost pohyb 

Jaká část Mozku 

slaďuje činnost vnitřních 

orgánů a spolupracuje 

se žlázami s vnitřní sekrecí 

(proč). 

MEZIOMOZEK – na část mezimozku, hypotalamu je připojena 

stopkou hypofýza – podvěsek mozkový 

Dochází k propojení nervové a hormonální (humorální) činnosti. 

Žlázy s vnitřní sekrecí? 

Co to znamená s vnitřním 

vyměšováním (VV). Co 

produkují. 

Žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) 

vylučují látky HORMONY přímo do krve, jsou bez vývodu. 

hormony ovlivňují metabolismus, hospodaření s vodou, růst, 
rozmnožování. 

Která žláza s VV je 

nejdůležitější proč a co 

řídí. 

HYPOFÝZA – ovlivňuje činnost ostatních žláz s VV je jim 

nadřazena. 

Sama produkuje hormony růstové, ovlivňující růst a činnost 

mléčné žlázy … 

Vyber si ještě dvě žlázy 

s VV 

Můžeš napsat jaký 

hormon produkují a řídí. 

SLINIVKA BŘIŠNÍ-Inzulín udržuje stálou hladinu cukru v krvi.                            

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA-řídí metabolismus (tvorba tepla) řídí biologické 

procesy v těle.      NADLEDVINKY-Adrenalin a noradrenalin 

překonání zátěže a stresu             POHLAVNÍ ŽLÁZI – k těm se 

dostaneme v samostudiu. 

Nové zadání.  

S rozvoje nervové soustavy souvisí i soustava smyslová. Našich pět smyslů, jak si můžete 

ověřit, jsou jen čidla umístěná v našem těle, ale zpracování podnětů probíhá v nervové soustavě. 
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Proto jednotlivá čidla musí být propojena s CNS pomocí nervů (zrakový, čichový, sluchově 

rovnovážný.)  

Vaším úkolem je přečíst si SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ str.56-61. 

 Napsat si stručné poznámky hmat, chuť a čich. (můžete si poznámky doplnit obrázkem) 

Zaměřit se na ZRAK a SLUCH napsat si poznámky a ty doplnit obrázky. Nezapomeňte si 

povšimnout vad oka a ucha a jek se dají tyto vady řešit. 

Nakresli si a popsat Stavbu oka Obr.70 str.57 a stavbu ucha Obr.73 str.59 

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

napiš. 

 

Doporučené video 

https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc&feature=youtu.be 

https://edu.ceskatelevize.cz/zrak-5e442270e173fa6cb524ac00 

https://www.bing.com/videos/search?q=stavba+ucha&&view=detail&mid=BA78B5F3806

FDCAF12FCBA78B5F3806FDCAF12FC&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch

%3Fq%3Dstavba%2Bucha%26FORM%3DHDRSC3 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc&feature=youtu.be
https://edu.ceskatelevize.cz/zrak-5e442270e173fa6cb524ac00
https://www.bing.com/videos/search?q=stavba+ucha&&view=detail&mid=BA78B5F3806FDCAF12FCBA78B5F3806FDCAF12FC&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dstavba%2Bucha%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=stavba+ucha&&view=detail&mid=BA78B5F3806FDCAF12FCBA78B5F3806FDCAF12FC&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dstavba%2Bucha%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=stavba+ucha&&view=detail&mid=BA78B5F3806FDCAF12FCBA78B5F3806FDCAF12FC&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dstavba%2Bucha%26FORM%3DHDRSC3

