
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: 25. 5. – 7. 6. 2020 

Email: Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 

 

Podklady k samostudiu: 

PROCENTA 

V tomto zadání ještě zůstaneme u procent. Je to látka hodně důležitá, proto ji ještě procvičíme. 

 

Pusťte si toto video: https://www.youtube.com/watch?v=XWL57IGew_I&t=1s 

a to, co je na tabuli přibližně v 0:20 a pak ještě v 5:20 a v 7:05 (vzorový příklad) si zapište do 

pracovního sešitu (3. díl) na str. 204,  

vzorový příklad v 8:00 na str. 212 

vzorový příklad v 9:50 na str. 218 

 

Do pracovního sešitu vypracujte: 

Slovní úlohy na procenta str. 224 – 227, 

žáci, kterým jde matematika dobře, by měli zvládnout i příklady B,C na str. 228 – 229 

 

U žáků s podpůrnými opatřeními stačí vypracovat jen příklady: 224/A1, A2, A3; 225/A5, 

A6, A8; 226/A10, A11 

Výsledky ke kontrole zde: 

224/A1 – 1450 knih 

224/A2 – 65,25 kg 

224/A3 – 22,55 kg 

224/A4 – o 0,34%  

225/A5 – 100%, 14,28%, 0,02%, 4,42%, 0,47%, 0,06%, 7,85% 

225/A6 – 4875 ha 

225/A7 – chlapců 45,2%, děvčat 54,8% 

225/A8 – 14248,50 Kč 

226/A9 -  o 200m 

226/A10 – 150 zaměstnanců 

226/A11 – 442,5 kg uhlíku 

226/A12 – 25% 
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227/A13 – 27,5% 

227/A14 – 7 cm 

227/A15 – 6 cm 

227/A16 – 3,6 cm 

227/A17 – 6,25 cm 

227/A18 – 9,6 cm 

228/B19 – 37,5%, 41,7%, 76,9% 

228/B20 – 0,98 kg 

228/B21 – vyklíčí 20000 semen 

228/C22 – 16250 Kč 

229/C23 – 20 bílých a 40 hnědých 

229/C24 – 2 kg 

229/C25 – 1425 Kč 

229/C26 – 2,5 m 

 

Úkol č. 7 
Výsledky mi pošlete na mail: Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 
do 7. 6. 2020, do předmětu napište: M7 - č.7 – vaše jméno a příjmení 

 

1) V ZOO je celkem 560 zvířat. Tygři tvoří 1,25% z nich. Kolik je v ZOO tygrů? 

2) Šaty byly zlevněny z 1680 Kč na 1302 Kč. O kolik procent byly zlevněny? 

3) Pro zimní výprodej byla stanovena cena svetru na 85% původní ceny. Nová cena 

činila 510 Kč. Kolik korun stál svetr původně? 

4) V cukrárně vyrobili o 35% šlehačky méně, než měli, takže ozdobili pouze 130 

zákusků. Kolik zákusků měli původně ozdobit? 

5) Zvětšíme-li neznámé číslo o 4% dostaneme číslo 780. Určete neznámé číslo. 

 

U žáků s podpůrnými opatřeními stačí vypracovat příklady: 1), 2) a 3) 

      Jitka Bromová 

 

Český jazyk 

Třída: 7.A 

Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Marek Bednář 

Zadání platí pro období: 25. 5. – 7. 6. 2020 

Email: Marek.Bednar@zsgvodnany.cz 

 

- Pro Andrije a Janu ze 7. A a pro zájemce: 

o Procvičujte a opakujte si vyjmenovaná slova z českého jazyka, na následujícím odkazu 

máte mnoho cvičení i s řešením: 

• https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/vyjmenovana-slova/ 
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- Zpracujte si do školního sešitu informace z prezentace na následujícím odkazu, pokud Vám 

z nějakého důvodu nepůjde odkaz otevřít, kontaktujte mě a zašlu prezentaci po emailu: 

o https://zsgvodnany-

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

Knp7qhvuAMBq3a3INtXHIy51KTBXQb5MQ?e=qjha43 

 

- Zkuste následující cvičení, určete věty hlavní a vedlejší: 

o Odpovědět můžete on-line: 

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUMjM4OVQ2Q0JFWTFOSkhBWUpJVlNZMkM5

My4u 

 

o Nebo do emailu (vedlejší věty vyznačte tučně): 

1. Přiběhl, až když jsme dorazili i my. 

2. Zapsal si všechny, kteří si přihlásili. 

3. Když budeš hodný, přinesu ti dárky. 

4. Náš děda nám vyprávěl, jak se žilo za války. 

5. Mám dojem, že se už brzy uvidíme. 

6. Kdo umí, umí. 

7. Lepší by bylo, kdybyste přišla hned. 

8. Když míříš, musíš zavřít jedno oko. 

9. Nejez ve chvíli, kdy pracuješ s pracími prášky. 

10. V případě, že se ti něco nepovede, nevěš hlavu. 

11. Ti, kteří se nedokáží vyrovnat s problémy, nemohou uspět. 

12. Zapiš si vše, co ti nadiktuji. 

13. Je, jaká je. 

14. Nečekám nic od nikoho, na koho není spolehnutí. 
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Anglický jazyk  

Třída: 7.A (skupina 1Aj7)  

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 25. 5. – 7. 6. 2020 

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 
 

V tomto období se podíváme na oddíl 4D - Kids. 

• Do slovníčků si zapište a naučte se slovíčka 4D Kids. Pomůže vám to v překladu textu. 

• V učebnici na straně 50 si přečtěte a přeložte text Dylan’s plan. K tomuto textu je na stejné 

straně cvičení 2 – doplňte správná příjmení. Vypracujte do školního sešitu. Cvičení vyfoťte nebo 

přepište do e-mailu a pošlete mi ho. 

• Do školního sešitu si zapište a přeložte výrazy z učebnice na straně 51 – cvičení 3a.  

• Dále do sešitu zapište poslední látku této lekce z pracovního sešitu na straně 78 – oddíl 4.4 – 

Předpřítomný čas průběhový pro ujednání v budoucnosti. Projděte si cvičení 4, 5 a 6 na tuto 

problematiku v učebnici na straně 51. 

• Vypracujte cvičení ze stran 40 a 41 v pracovním sešitu. 

Na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor -> Mgr. Filip Marek (odkaz: 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip) pod mým profilem naleznete správné odpovědi 

na cvičení v pracovním sešitu. Dále tam přidávám i odkazy na vysvětlení probírané látky. Kdyby měl 

někdo pocit, že chce ještě více nebo kdybyste potřebovali něco prokonzultovat, jsem k dispozici na e-

mailu.  

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: 25. 5. – 7. 6. 2020 

Email: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

 

Unit 3/B – minulý čas průběhový 

Na začátku opakování a procvičování angličtiny se podívej: 

youtube: Anglické gramatické časy - minulý čas průběhový a prostý, Past Simple Tense - Song 

Opakování: Učebnice str. 34 – přeložit rozhovor mezi reportérem a Johnem do češtiny 
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Procvičování: minulého času průběhového – PS str. 25/3 poslech CD a nakreslit, co dělal Joe 

a jeho rodina včera v 7 hodin 

PS str.25/5 – napiš věty o sobě, co jsi dělal/a v sobotu v 10 ráno 

Překlad textu: učebnice str. 41 - The Earth 

  

Pošli uložené úkoly emailem, blíží se konečné hodnocení, hodnocení ovlivní i zasílání úkolů. 

Pokud budeš potřebovat radu, kontaktuj mě, společně úkol vyřešíme. 

 

Třída: 7.ABC (skupina 4Aj7) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 25. 5. – 7. 6. 2020 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

1) Watch the video Learn English with the Big Ben Theory using the following link. / 

Podívejte se na video Learn English with the Big Ben Theory z odkazu níže. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nm_VZfo9fxA 

 

2) Choose any three  expressions from the video and write sentences using them, the 

sentences should be in different tenses. / Vyberte z videa jakékoli tři spojení a vytvořte 

tři věty s vybranými výrazy. Vytvořte každou větu v jiném čase. 

 

3) Write your opinion in the video (Did you like it / enjoy it? Why yes / Why not?) / 

Napište vlastní názor na video (Líbilo se. Proč? / Nelíbilo se. Proč ne?) 

 

 

4) Do you watch any English series with or without subtitles? If yes, which ones? / 

Díváte se na nějaké anglické seriály v původním znění / s titulky? 

 

5)  Expression future – revision. / Opakování vyjádření budoucnosti 

 

 

 

 

 

Read the following messages between Tim and his 2friends; Susan and Edward. Then answer 

the questions. /Přečtete si vzkazy odpovězte otázky níže. 
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Tim:  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susan:  

 

 

                           

 

                     

 

 

 

Edward:  

 

 

Merry Christmas Everybody ☺ 

I am so excited about Christmas. 

I am travelling next weekend with my family to spend 

Christmas holiday in Paris. My dad bought us the 

tickets yesterday. Today my mom and I prepared all 

the luggage and went shopping for some new clothes. 

We got the visas this morning. 

Tell me what are you going to do? 

 

Merry Christmas to you too, Tim.  

I am so happy that Christmas is so soon. 

My family and I have decided on a couple of things.  

My dad said we are going to spend Christmas in my 

hometown with grandpa and grandma. My mom also 

said she is going to look for some gifts to buy for them.  

Unlike you, I haven’t prepared any of my bags yet ☺. I 

am going to do that tomorrow morning.  

 

What???!! Christmas is on the weekend? 

I didn’t know that!! 

Mmm, I guess I will just stay home and watch some T.V 

 

Merry Christmas Everybody ☺ 

I am so excited about Christmas. 

I am travelling next weekend with my family to spend 

Christmas holiday in Paris. My dad bought us the 

tickets yesterday. Today my mom and I prepared all 

the luggage and went shopping for some new clothes. 

We got the visas this morning. 

Tell me what are you going to do? 



Which of the three friends has a prepared plan for the future? Which has only a decision made 

before but not planned ? Which made a decision now? / Který ze třech přáttel má plan pro 

budoucnost? Kdo udělal rozhodnutí bez plánování? Kdo udělal nyní rozhodnutí? 

 

 

Přírodopis 

Třída: 7. A 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Ing. Petr Rošický 

Zadání platí pro období: 25. 5. – 7. 6. 2020 

E-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 

 

PODKMEN: VZDUŠNICOVCI (Trachea ta) 

Třída Hmyzu.  

Z hlediska evolučního jedena z nejúspěšnějších tříd živých organismů a zároveň 

nepočetnějších (75% všech živých organismů). 

Několik kontrolních otázek. 

Tělo hmyzu se skládá ze segmentů (článků) HLAVA, HRUĎ a ZADEČEK. 

1/ Jaké orgány najdeme na hlavě? 

 

2/ jaký druh ústního ústrojí má:  MOUHA 

    SARANČE 

    OVÁD BZUČIVÝ 

    MOTÝL 

3/ Z kolika tělních článků se skládá hruď hmyzu. Jak se nazývají jednotlivé hrudní články a co 

na nich najdeme? 

 

4/Jaký typ nohy mají tyto druhy hmyzu  KRTONOŽKA 

      VEŠ 

      SARANČE 

      NOSOROŽÍK 

      MASAŘKA 

      KUDLANKA 
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POTÁPNÍK 

5/ Cévní soustava druh a složení 

6/ Dýchací soustava druh dýchací soustavy a stavba. 

 

7/ Jakou barvu krve (krvomízy) má hmyz a proč? 

 

8/ Smyslové ústrojí hmyzu, k čemu jednotlivé orgány slouží. 

 

9/ Jak se liší rozmnožování hmyzu s proměnou dokonalou a nedokonalou?  

10/ Napiš mi příklady řádů hmyzu s proměnou nedokonalou a dokonalou. 

 

Nový úkol:  

Třídu hmyzu členíme do 29 řádů. O všech nemusíme něco znát. Ale s některými se často 

setkáváme. Některé řády jsou velmi důležité pro život na Zemi. Proto si do sešitu zapiš hlavní 

znaky a zástupce těchto řádů hmyzu. Rybenky, vážky, švábi, saranče, kobylky, vši, 

stejnokřídlí, ploštice, blanokřídlí, brouci, dvoukřídlí, blechy a motýli. 

 

Pošli emailem vypracované otázky. V případě nejasnosti napiš. 

 

Fyzika 

Třída: 7. A 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Dušan Jůzek 

Zadání platí pro období: 25. 5. – 7. 6. 2020 

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

 

Učivo: 

Výpočet tlaku 

Úkoly: 

Cvičení a příklady (viz můj profil – „Účinky síly“): 

str. 48 / úloha 239 

str. 48 / úloha 241 

str. 48 / úloha 242 

str. 48 / úloha 245 
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str. 49 / úloha 247 

str. 49 / úloha 248 

str. 49 / úloha 250 

str. 49 / úloha 251 

str. 49 / úloha 252 

 

Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 
 

 

Zeměpis 

Třída: 7.A 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 25. 5. – 7. 6. 2020 

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Projděte si prezentace Jihozápadní Asie, Jižní Asie, Jihovýchodní Asie. Text zapište do sešitu 

(vynechejte přírodní podmínky – to už zapsané máte). 

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 
 

Dějepis 

Třída: 7.A 

Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Michaela Schánilcová  

Zadání platí pro období: 25. 5. – 7. 6. 2020 

Email: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz 

 

Ahoj moji milí žáci, 

Úkoly naleznete na mém profilu https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/schanilcova-

michaela 
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Německý jazyk 

Třída: 7.A (skupina 1Nj7) 
Předmět: Německý jazyk  
Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 
Zadání platí pro období: 25. 5. – 7. 6. 2020 

Email: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 
 

Zadání je dostupné na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor 
-> Mgr. Nikola Bečková. Odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/beckova-nikola 

 
Třída: 7. A (skupina 3Nj7)  

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Marie Tesařová  

Zadání platí pro období: 25. 5. – 7. 6. 2020 

Email: Marie.Tesarova@zsgvodnany.cz  

 

 

Zasílejte pouze vyplněné opakovací testy. 

Hallo Jungen und Mädchen! 

I dnes začneme nejprve opakováním. 

1. PS 33 – zopakovat všechna slovíčka a PS 30 mluvnici, v učebnici str. 40 ústně hru. Potom 

vypracujte opakovací test v PS 31–32 a pošlete mi ho. 

2. Zopakujte si školní potřeby rodu mužského (většinou psací potřeby). Člen je důležitý, 

označuje rod, který nebývá shodný s češtinou. Pak si modře do slovníčku opište: der 

Klebstoff [klépštof] = lepidlo, der Tisch [tchyš] = stůl, der Kalender [kchalendr] = 

kalendář, der Ball = míč, der Stuhl [štúl] = židle, der Marker [márkr] = zvýrazňovač. 

Procvičujte ústně i písemně jako minule. 

3. Červeně budeme psát jména rodu ženského (opět do slovníčku).  

die Tasche [tchaše] = taška, die Schultasche [šultchaše] = aktovka, die Federtasche 

[fédrtchaše] = penál, die Schere [šére] = nůžky, die Kassette [kchasete]= kazeta, die CD 

[cédé] = CD, die Tafel [tcháfl] = tabule, die Kreide [krajde] = křída, die Lampe =lampa, 

die Landkarte = mapa die Kappe [kchape] = kšiltovka, die Tür [tchýr] = dveře 

Par procvičujte jako u rodu mužského ústně. 

V učebnici str. 42 přečtěte a přeložte v tabulce 1. a 2. sloupec. 

V PS 34/1, 2 – pracuj jen s těmi slovy, která jsme probrali. 

Neodesílejte. 

4. V dalším týdnu si zopakujte všechna nová slova a zeleně si pište do slovníčku jména 

rodu středního. 

das Heft = sešit, das Buch = knížka, das Bild = obraz, das Lineal = pravítko, das 
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Mäppchen [mepchn] = penál, das Spiel [špíl] = hra, das Handy = mobil, das Auto, das 

Fenster [fenstr] = okno 

V učebnici str. 42 v tabulce čtěte a překládejte. V PS 34/1, 2 dokončete a vypracujte 

cv. 3, 4. 

5. Wie heißt das auf Deutsch? Jak se to řekne německy? 

Wie heißt das auf Tschechisch? Jak se to řekne česky?  

= tyto vazby opsat do slovníčku a procvičit v PS 35/6. V učebnici str. 44 ukazuj na 

obrázky v cv. 6 a pojmenuj, př. das Heft, die Tafel… 

Můžeš tvořit i věty, př. Die Tafel ist schwarz. 

 

Viel Erfolg! 

 

Eure  Deutschlehrerin 

 
Třída: 7.ABC (sk. 4Nj7) 
Předmět: Německý jazyk  
Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 
Zadání platí pro období: 25. 5. – 7. 6. 2020 

Email: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 
 

Zadání je dostupné na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor 
-> Mgr. Nikola Bečková. Odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/beckova-nikola 
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