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--- --- --- Anglický jazyk --- --- ---  
Třída: 7. E 

Předmět: anglický jazyk 

Vyučující: Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

 

V další části samostudia budeme pokračovat v UNIT 4. 
 

Práci si rozumně rozvrhněte. Úkoly plňte v uvedeném pořadí.  

Do pracovního sešitu pište tužkou nebo perem, které můžete mazat. 

V dokumentu jsou pro kontrolu uvedena řešení cvičení z pracovního sešitu. 

 

 

UNIT 4 B – SWEET SUE AND THE BANK ROBBERS 

 
Slovní zásoba 

Slovíčka 4 B najdete v pracovním sešitě na straně 82. 

Slovíčka si procvičte a zapamatujte. 

 

Pracovní sešit 

 

strana 36 / cvičení 1 – Toto cvičení obsahuje další důležitou slovní zásobu.  

Procvičíte si věty, které vyjadřují, kde něco je nebo kudy máte jít. 

Nejprve spojte věty a obrázky podle významu.  

Cvičení si hned překontrolujte formou poslechu – CD – poslech číslo 15. 

S kontrolním poslechem si zároveň procvičte výslovnost.  

Fráze si říkejte nahlas a snažte si je zapamatovat. 

 

Učebnice 

 

strana 46 / cvičení 1  - Přečtěte si další epizodu ze seriálu o detektivech. 

Zaměřte se na zobrazené situace – jak se zeptám na cestu, instrukce, vyjádření směru. 

Odpovězte si na otázky zadané ve cvičení 1. 

 

 

GRAMATICKÁ PRAVIDLA 

 

pracovní sešit strana 77 / poučka 4.2 – určitý a neurčitý člen: the, a/an 

 

Pročtěte si a zopakujte pravidla pro používání členů. Všímejte si uvedených příkladů. 

Pravidla je třeba pamatovat. 

 

Pracovní sešit 

 

strana 36 / cvičení 2 

Do rozhovorů doplňte členy  the, a, an. 

Potom zakreslete popsané trasy do mapy ve cvičení 3 na straně 37. 

mailto:Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz
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UNIT 4 C – THE TAILOR OF SWAFFHAM 
 

 

Slovní zásoba 

 

Slovíčka 4 C najdete v pracovním sešitě na stranách 82 – 83.  

Slovíčka si říkejte nahlas a snažte si je zapamatovat. 

 
Pracovní sešit 

 

strana 39 / cvičení 5 – čtení s porozuměním 

Přečtěte si příběh a rozhodněte, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá. 

 

 

UNIT 4 D – KIDS – DYLAN´S PLAN 

 
Slovní zásoba 

 

Slovíčka 4 D najdete v pracovním sešitě na straně 83. 

Vyslovujte, procvičujte, pamatujte. 

 

 

Učebnice 

 

strana 50 - Přečtěte si další díl příběhu.  

Než budete číst, ujasněte si podle minulé epizody, kdo jsou Matt Jenkins a Matt Daytona. 

 

cvičení 1 b – Doplňte do vět správné jméno. 

 

 

Pracovní sešit 

 

strana 40 / cvičení 1 – Doplňte chybějící slova.  

Nápovědu můžete hledat v příběhu KIDS v učebnici na straně 50. 

 

strana 40 / cvičení 2 – Doplňte rozhovor. 

Cvičení si hned překontrolujte formou poslechu – CD – poslech číslo 18. 

S kontrolním poslechem si zároveň procvičte výslovnost. 

Rozhovor si přečtěte nahlas. 

 

 

FUTURE ARRANGEMENTS  

 

pracovní sešit strana 78 / poučka 4.4 

Přečtěte si poučku o využití přítomného času průběhového k vyjádření ujednané 

budoucnosti. Věnujte pozornost uvedeným vzorovým větám. 

Učebnice 

 

strana 50  
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Ještě jednou si přečtěte příběh a najděte v textu příklady, kdy přítomný čas průběhový 

vyjadřuje ujednanou budoucnost. 

 

 

Pracovní sešit 

 

strana 41 / cvičení 4 – Poskládejte rozhovor ze zadaných vět. 

 

strana 41 / cvičení 5 – What are you doing next week? 

Pomocí přítomného času průběhového popište své plány na příští týden.  

Napište větu pro každý den v týdnu. Můžete popsat plány skutečné nebo si můžete vymýšlet. 

 

Kontrola 

Nyní si překontrolujte své odpovědi v pracovním sešitě. 

Případné chyby si opravte nebo si doplňte odpovědi, které jste nevěděli. 

 

Řešení cvičení z pracovního sešitu (pro kontrolu) 

strana 36 / cvičení 1 

2 e, 3 l, 4 b, 5 f, 6 a, 7 k, 8 d, 9 h, 10 g, 11 c, 12 j 

 

strana 36 / cvičení 2 a 

1 – 2 a, 3 the, 4 the, 5 the, 6 a, 7 the, 8 the, 9 the   

2 – 1 a, 2 The, 3 the, 4 a, 5 The, 6 the, 7 a/the 

 

strana 39 / cvičení 5 

2 T, 3 F, 4 T, 5 F, 6 F, 7 T, 8 T, 9 F 

 

strana 40 / cvičení 1 

2 see, 3 can´t, 4 grandparents, 5 weekend, 6 playing, 7 ask, 8 wants, 9 next, 10 school,  

11 out, 12 about, 13 going, 14 café, 15 going, 16 talking, 17 talk, 18 classroom, 19 lost 

 

strana 41 / cvičení 4 

Tom Shall we go and see it on Saturday? 

Sean No, I can´t. We´re going to a wedding. What about Sunday? 

Tom No, Sunday´s no good for me. I´m playing hockey. 

 

 

Doufám, že se vám procvičování dařilo. 

Cvičení, která jsme vynechali, vypracujeme společně později během opakování učiva. 

Pracovní sešit i učebnici si na konci školního roku pečlivě uložte, budeme je potřebovat  

i příští školní rok. 

 

DĚKUJI VÁM ZA SPOLUPRÁCI. 

 

 

--- --- --- Český jazyk --- --- ---  
Třída: 7. D, 7. E 

Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Kateřina Jarolímová  
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Zadání platí pro období: 25. 5.- 24. 5. 

Email: Katerina.Jarolimova@zsgvodnany.cz 

Milí sedmáci, 

zdravím vás a posílám vám další zadání práce z českého jazyka. Našla jsem pro 

vás jedno zajímavé poslechové cvičení, ke kterému jsem připravila otázky. 

Dozvíte se v něm něco o slovech s příponou -árna. Samozřejmě nechybí ani 

krátký “diktát” a cvičení na tvoření slov. Nakonec se seznámíte se ustálenými 

spojeními, která obsahují výraz voda. Možná některá z nich už znáte, s jinými 

vám můžou pomoct rodiče. Mám radost z toho, jak práci zvládáte, jste skvělí. 

Hodně čtěte a posílejte mi prosím do 12. června zápisy z četby. Knihovny už 

jsou otevřeny. Seznam doporučené četby najdete také na stránkách školy na 

stejném místě jako zadání práce na toto období. Další videohodina bude tento 

pátek pro 7. D od 9 hodin a pro 7. E od 10 hodin. 

Doufám, že se máte dobře a užíváte si krásného jarního počasí. 

Zdraví vás a hezké dny vám přeje 

paní učitelka Jarolímová 

 

Jazyk  

I. Připomenete si zábavnou cestou odvozování - jeden ze způsobů tvoření 
nových slov.  

Poslechněte si krátké video, které se formou scénky a odborného 
vysvětlení zabývá tvořením a významem slov pomocí přípony -árna. 
Pak odpovězte na otázky. 

https://edu.ceskatelevize.cz/pripona-arna-5e44220de173fa6cb524a9fb 
1. Napiš alespoň 5 míst, odkud Káču za poslední rok vyhodili z práce. 

___________________________________________________________

__________ 

2. Co si myslíš, že je Káči chlebárna? 

a) místnost, kde Káča nechává kynout těsto na chleba 

b) Káči prostořeká a upovídaná pusa 

c) látková taška, kam Káča ukládá chleba 

 

3. Kopytárna je výraz, který Káča používá pro označení 

____________________. 

Ve skutečnosti ale tento výraz označuje 

________________________________ 

 

4. Čeho by si čerti už nemohli užívat, kdyby do pekla přišla ženská? 

mailto:Katerina.Jarolimova@zsgvodnany.cz
https://edu.ceskatelevize.cz/pripona-arna-5e44220de173fa6cb524a9fb
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___________________________________________________________

__________ 

5. Příponou -árna se odvozují jen slova spisovného jazyka.   

 ANO/NE 

6. Vysvětlete význam dvou z následujících slov končících na příponu -árna: 

šlehárna, hašišárna, mobilárna, švějkárna, kafkárna. 

________________ : _________________________________________ 

________________ : _________________________________________ 

7. Jak rozumíte tomu, když se řekne, že internet je jedna velká kafkárna? 

a) dozvíte se tam všechno, co potřebujete 

b) je tam plno nesmyslů 

c) dozvíte se tam toho hodně o zvířatech 

 

II „Diktát“ 

1. Vaším úkolem je jako pokaždé text přepsat do sešitu a odůvodnit 

pravopis podtržených slov. Děti, které mají IVP opíší jen šest vět. 

Prales 

Na druhém břehu byl les mnohem vyšší. Zelené vrcholky stromů se mírně 

kolébaly vysoko nad zemí, mezi kmeny vládlo pološero. Džar byl poprvé 

v pralese. Zdálo se, že obří duby, jilmy a olše mezi sebou soutěží, kdo dosáhne 

výš. Mohutnými uzlovitými větvemi chtějí dosáhnout k nebi. Prales zvučel 

ptačími hlasy. Oddíl postupoval bez váhání. Stopy se táhly do hloubi lesa. A 

pojednou se ozvaly straky. Hoši nedutali a pozorně naslouchali. Kromě ptačích 

hlasů, jež se jim rozlehly nad hlavami, nebylo však slyšet nic.  

2. Vrátíme se teď ke tvoření slov. Vaším úkolem je ke každému slovu 

z textu přiřadit jeho správný způsob tvoření. Poznáte, jak tato slova 

vznikla?  

pološero    slovo odvozené pomocí přidáním předpony 

prales     slovo složené 

uzlovitými    slovo odvozené přidáním přípony 

III. V poslední videohodině jsme s některými z vás hledali slova příbuzná 

ke slovu voda. Podívejte se teď všichni na náš úlovek, pozorně si všechna 

příbuzná slova přečtěte a potom vypracujte následující úkoly.  

     VODA 

VODNÍ (____) 

VODÁRNA (____) 

VODÁRENSKÝ (____) 

VODNÍK (____) 
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VODNICKÝ (____) 

VODNÁŘ (____) 

       PODVODNÍ  

VODOVKY 

        POVODÍ 

VODOVOD 

          POVODNĚ 

VODÁK 

     VODÁCKÝ 

     VODÍK 

Úkoly: 

1.  Vyber správný výraz do definice slov příbuzných. 

Jako slova příbuzná označujeme slova, která mají stejný 

začátek/kořen/konec slova. 

2.  Napište spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného 

dvojslabičné je příbuzné se slovem VODA a skloňuje se podle vzoru PÁN. 

_________________________________ 

3. Napište spisovné přídavné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného 

čtyřslabičné, je příbuzné se slovem VODA a skloňuje se podle vzoru 

MLADÝ. 

_________________________________ 

4. Najděte co nejvíce příbuzných slov ke slovu CHODIT. Vytvořte stejný 

zápis jako je výše u slova VODA. Já jsem našla příbuzné slovo vchod. 

Hledejte podstatná jména, přídavná jména a slovesa. Hledejte vhodné 

předpony a přípony, můžete vytvářet i zápory, pohrajte si s tím. 

Připomínám, že slova příbuzná jsou si blízká významově. 

CHODIT 

                                                                  VCHOD 

CHOD 

 

CHOD 

 

CHOD 

 

CHOD 

 

CHOD 
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CHOD 

CHOD 
 

Napadají vás další příbuzná slova ke slovesu chodit? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________. 

 

 

5. Vraťme se teď ke slovu voda. Najděte začátek ustálených spojení tak, 

aby dávala smysl. Napište pak jejich význam. Co tím myslíme, když ono 

ustálené spojení použijeme? 

spí, pustila ho, vaří, teče, roste, to je, sotva se drží, čas plyne  

 

____________________________ voda na jeho mlýn. 

 
____________________________________________________________________________

____________ 

____________________________, jako když ho do vody hodí. 

 
____________________________________________________________________________

____________ 

____________________________ mu voda do bot. 

 
____________________________________________________________________________

____________ 

____________________________ nad vodou. 

 
____________________________________________________________________________

____________ 

____________________________ k vodě. 

 
____________________________________________________________________________

____________ 

____________________________ jako z vody. 

 
____________________________________________________________________________

____________ 

____________________________ jako voda. 
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____________________________________________________________________________

____________ 

____________________________ z vody. 

 
____________________________________________________________________________

____________ 
 

Pro zájemce:  

1. ) Napište spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného 

dvouslabičné, je příbuzné se slovem HVĚZDA a skloňuje se podle vzoru 

MUŽ. 

___________________________ 

2. Napište spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného 

tříslabičné, je příbuzné se slovem HVĚZDA a skloňuje se podle vzoru 

ŽENA. 
___________________________________ 

 

 

--- --- --- Přírodopis --- --- ---  

Přírodopis 7. ročník 
Třída: 7. D a 7. E 

 

Předmět: Přírodopis 

 

Jméno vyučujícího: Jan Straka 

 

Zadání platí pro období: od 25. 5. do 7. 6. 2020 

 

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

 

Pokyny 
Zdravím, 

níže naleznete seznam dalších látek k nastudování a orientační termíny, do kdy byste měli 

látku zvládnout.  

 

V úterý 26. 5. zveřejním na webu školy i třídních emailech nový soubor otázek 

k předešlému samostudiu. Otázky naleznete také na odkaze: 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan  

Termín pro odevzdání je úterý: 2. 6. 2020. Otázky zašlu taktéž na Teams (pokud je máte již 

založené). 

mailto:Jan.Straka@zsgvodnany.cz
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan
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Tradičně připomínám: Neučte se vše podrobně nazpaměť! Snažte se vše soustředěně 

prostudovat a zapamatovat si některé informace. To bohatě stačí ;-)  

 

 

Ostatní pokyny jsou stejné jako v předchozích blocích 

 

Látky k nastudování 
• Orientační termín do 7. 6. 

o látka 41 Lišejníky 

 

41. Lišejníky 

Zařazení do systému: 

• Říše: houby 

• Samostatná skupina 

Charakteristika 

• Tvořen ze dvou propojených organismů 

• = symbiotické spojení houby a zelené řasy nebo sinice 

• Houba X řasa (sinice)  

o Houba: 

▪ houbová vlákna poskytují řase (sinici) vodu, minerály a ochranu 

o Řasa (sinice) 

▪ vytváří fotosyntézou ústrojné látky, které využívá i houba 

• Stavba těla: 

o Tělo je tvořeno stélkou  

• Nenáročné organismy 

• rostou velmi pomalu 

• Jedni z prvních organismů, osidlujících pustá místa  

o → průkopníci života (pionýrské organismy). 

o Zvětrávají skály → pomáhají vytvářet půdu pro další rostliny. 

Stavba těla lišejníku 

http://www.nasprtej.cz/sites/default/files/user_files/user46/Lisenjniky/stavba.png 

http://nd04.jxs.cz/774/433/c122ccc3d8_70234661_o2.jpg 

Rozmnožování 

• Úlomky stélky  

Kulovitý útvar sloužící k rozmnožování lišejníků (a = řasa; b = houbová vlákna) 

http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/12601/1.jpg?122206000000 

Výskyt 

• Velice odolné – vyskytují se na kamenech, holé půdě, na skalách i na stromech. 

http://www.nasprtej.cz/sites/default/files/user_files/user46/Lisenjniky/stavba.png
http://nd04.jxs.cz/774/433/c122ccc3d8_70234661_o2.jpg
http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/12601/1.jpg?122206000000


10 

 

Význam 

• Pionýrské organismy 

• Některé → ukazatelé čistoty ovzduší tzv. bioindikátory  

o Bioindikátory = organismy potřebující k životu určité podmínky  

• Jsou potravou živočichů žijících v pustých oblastech (polární oblasti). 

Dělení lišejníků podle typu stélek + zástupci lišejníků 

• Korovitá – celou plochou přirůstá k podkladu 

Mapovník zeměpisný 

http://www.biolib.cz/IMG/GAL/64011.jpg 

 

• Lupenitá – připomíná drobné lístky, přirůstá menší plochou  

Terčovka bublinatá 

http://www.biolib.cz/IMG/GAL/16429.jpg 

• Keříčkovitá – přirostlá v 1 bodě k povrchu a větví se 

Dutohlávka sobí 
http://www.rostina.estranky.cz/img/original/2142/17.11.09-privoz-001-dutohlavka-sobi-cladonia-rangiferina.jpg 

 

• Vláknitá – bohatě se větví na tenká dlouhá vlákna  

Provazovka 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Provazovka#/media/File:Usnea_1_(2005_07_19).jpg 

 

Zpracováno dle: 

Přírodopis 6; Černík, Martinec; SPN a 

Přírodopis 7; Pelikánová, Čabradová, Hasch, Sejpka; Fraus 

--- --- --- Dějepis --- --- ---  
Třída: 7. E 

Předmět: dějepis 

Vyučující: Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

 

V další části samostudia se zaměříme na tato dvě témata: 

Nástup Habsburků na český trůn  

Třicetiletá válka 
 

 

NÁSTUP HABSBURKŮ NA ČESKÝ TRŮN 

Nejprve si toto téma přečtěte v učebnici na stranách 128 – 131. 

Pečlivě si prohlédněte mapy na straně 132 a doplňující ukázky na straně 133. 

 

 

TŘICETILETÁ VÁLKA 

V učebnici tuto kapitolu najdete na stranách 134 – 145. 

Pročítejte si text a zároveň sledujte doplňující ukázky. 

Podstatnou součástí této kapitoly jsou mapy na stranách 138 - 139.  

Pozorně si je prostudujte a najděte si místa, která jsou v kapitole zmiňována. 

http://www.biolib.cz/IMG/GAL/64011.jpg
http://www.biolib.cz/IMG/GAL/16429.jpg
http://www.rostina.estranky.cz/img/original/2142/17.11.09-privoz-001-dutohlavka-sobi-cladonia-rangiferina.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Provazovka#/media/File:Usnea_1_(2005_07_19).jpg
mailto:Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz
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Zároveň věnujte pozornost dalším obrazovým ukázkám dokreslujícím uvedené téma. 

 

Zápisy do sešitu máte připravené. Stačí si je vytisknout a nalepit nebo přepsat. 

 

 

 

NÁSTUP HABSBURKŮ NA ČESKÝ TRŮN 

 
 

1526 – čeští stavové zvolili králem Ferdinanda I. z rodu Habsburků 

 

Ferdinand I. (1526 – 1564) 

- sídlil ve Vídni, tam vznikaly ústřední úřady pro celou habsburskou říši 

- snažil se posílit moc panovníka a oslabit moc stavů 

 

- čeští stavové odmítli vojenskou pomoc králi proti německým protestantům =) 

  potrestání českých stavů, především královských měst =) hospodářský útlum 

 

- pronásledoval nekatolíky (kališníky, luterány, kalvinisty, Jednotu bratrskou) 

- povolal do Prahy jezuity 

 

 

Maxmilián II. (1564 – 1576) 

- ústně potvrdil Českou konfesí vyznání českých evangelíků 

Rudolf II. (1576 – 1611) 

- sídlil v Praze =) Praha = politické, umělecké a intelektuální centrum, 

   působila zde řada významných umělců a vzdělanců (Tycho Brahe, Johannes Kepler, 

   Johannes Jessenius, Tadeáš Hájek z Hájku, Giuseppe Arcimboldo) 

- spory o moc s bratrem Matyášem 

- 1609 – Majestát Rudolfa II. potvrdil náboženskou svobodu v Čechách 

 

Matyáš (1612 – 1619) 

- sídlil ve Vídni, v Praze zástupci – královští místodržící, ti porušovali Majestát 

 

 

TŘICETILETÁ VÁLKA (1618 – 1648) 
= náboženský (katolíci x nekatolíci) a mocenský konflikt, probíhal v několika etapách 

1618 – 1620 – válka česká 

Čeští stavové si stěžovali na činnost místodržících, kteří porušovali Majestát. 

23. 5. 1618 – pražská defenestrace 

Místodržící Jaroslav Bořita z Martinic a Vilém Slavata i s písařem Fabriciem byli vyhozeni 

z oken kanceláře na Pražském hradě.  

Defenestrace zahájila české stavovské postání, a tím i třicetiletou válku. 

Evangeličtí stavové si zvolili vládu a shromažďovali vojsko. 

Vzbouření stavové následně sesadili z trůnu Ferdinanda II., který byl už předtím zvolen 

českým králem. Povstalci zvolili českým králem Fridricha Falckého. 

Sesazený Ferdinand II. zatím shromažďoval peníze a vojsko. Byl dokonce zvolen císařem. 

Spor Habsburků a českých stavů rozhodla bitva na Bílé hoře 8. 11. 1620. 

Stavovská armáda byla poražena.  

Potrestání českého stavovského odboje: 
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21. 6. 1621 – poprava 27 představitelů stavovského odboje na Staroměstském náměstí v Praze 

konfiskace (zabrání) majetku povstalcům 

1627 – vydáno Obnovené zřízení zemské pro Čechy 

 Uzákoňovalo dědičné právo Habsburků na český trůn, jedinou povolenou církví se stala 

 církev katolická, rovnoprávnost němčiny s češtinou při úředním jednání. 

 

 1628 - vydáno Obnovené zřízení zemské pro Moravu 

Mnozí evangeličtí šlechtici nebo měšťané ze země odešli.  

Patřili mezi ně významní politici, umělci, vzdělanci a kněží. Stali se z nich exulanti.  

Mezi takové osobnosti patřil i Jan Amos Komenský. Ten vytvořil učební postupy, které byly 

využívány školskými systémy v mnoha zemích a jsou používány dodnes. 

 

Majetky zabavené exulantům rozdával Ferdinand II. svým věrným. Příslušníci cizích 

šlechtických rodů i české katolické šlechty tak získávali zámky a celá panství (např. Albrecht 

z Valdštejna). 

 

1621 – 1623 – válka falcká 

 

1625 – 1629 – válka dánská 

 

Tyto války skončily vítězstvím císařských vojsk. Velkou zásluhu na tom měl velitel 

císařských vojsk Albrecht z Valdštejna. 

 

 

1630 – 1635 – válka švédská 

 

1634 – Albrecht z Valdštejna byl zavražděn v Chebu. 

 

1635 – 1648 – válka švédsko – francouzská 

1645 – Švédové zvítězili v bitvě u Jankova. 

červenec – říjen 1648  - Švédové obléhali Prahu. 

 

Mnoho let války přineslo velkou bídu a utrpení – zpustošené země, hlad, epidemie, 

drancování, pokles počtu obyvatel, hospodářský útlum. 

 

Třicetiletou válku ukončilo roku 1648 podepsání vestfálského míru. 

 

Mír potvrdil hranice jednotlivých států.  

V českých zemích stvrdil poměry, které byly výsledkem bitvy na Bílé hoře a následného 

vydání Obnoveného zřízení zemského. 

Habsburský rod upevnil svou moc ve střední Evropě. 

 

 
 

--- --- --- Německý jazyk --- --- ---  
Třída : 7E 

Předmět : Německý jazyk 

Zadání platí přibližně pro období : 25.5. – 7.6.2020 
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email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

 

1, pořád opakovat slovíčka 

2, vypracovat přiložený pracovní list, poslat ke kontrole – kdo potřebuje, máte v MS Teams 

uloženo ve Wordu 

Přelož : 
Jmenuje se Petr a bydlí ve Vodňanech.   ……………………………………………..…………. 

Je jí třináct let.   ………………………………..………………………………………………… 

Rádi fotografujeme a malujeme.  ………………………………………………………….…… 

Pracuje v Brně.   …………………………………………………………………………………. 

Toto nejsou moje nůžky.  ……………………………………………………………………….. 

 
Přelož: 
ihr Kind ..................................................  euer Hund  ......................................................  

sein Opa.................................................. dein Buch....................................................... 

mein Mäppchen.......................................       unsere Schule.................................................. 

tvá matka .................................................. jeho  pravítko..................................................... 

vaše křída..................................................  jejich sešit.......................................................... 

moje kružítko .......................................... její taška   ......................................................... 

 
Podtrhni správný tvar slovesa + podmět ve větě: 
 
Sie arbeit /arbeite / arbeitet nicht . 

Ich fotografierte / fotografiere / fotografieren gern. 

Wie heiβt / heiβen / heiβest  du? 

Hörst / hört / höret ihr Musik? 

Wir lernt / lernen / lernst  Deutsch und Englisch. 

Wer tanze / tanzt / tanzen mit Ulla? 

 
Doplň tabulku : 
 

 machen wohnen antworten heiβen baden tanzen 

ich       

du        

er,sie es       

wir       

ihr       

Sie, sie       

Doplň přivlastňovací zájmeno z nabídky: 
Ihr, seine, unsere, ihr, meine, dein, euer, sein, ihre 

 

mailto:Lukas.Filip@zsgvodnany.cz
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ich ................................  du ................................  er ................................ 

sie ................................  es ................................  wir ................................ 

ihr ................................  sie ................................  Sie ................................ 

 
Doplň správná osobní zájmena: 
 
.......................ist   .......................seid  .......................hast 

.......................haben   .......................habt  .......................bin 

.......................arbeitest  .......................wohne  .......................bist 

.......................chattet  .......................schreibst  ....................... sagt 

 
Doplň správný tvar slovesa mögen (pozor na jeho časování!!!!) : 
 
Ich esse das nicht. Ich .................................................. keine Pizza. 

.................................................. du meinen Bruder nicht? 

Frau Schmidt, .................................................. Sie Katzen? 

Kinder, .................................................. ihr Mathematik? 

Ursula .................................................. klassische Musik. 

Er .................................................. keine Milch. 

 
Odpověz na otázky: CELOU VĚTOU!!!!! 
 
Wie heiβt du?    ……………………………………………………………. 

Wo wohnst du?   ……………………………………………………………. 

Wo arbeitet dein Vater? ……………………………………………………………. 

Hast du heute Schule?  ……………………………………………………………. 

Wie ist dein Mäpchen?   ……………………………………………………………. 

 
Utvoř otázku (pozor na to, jak zní odpověď!!!!) : 
 
……………………………..…………………………………………………………….?  Seine Schere ist dort. 

……………………………..…………………………………………………………….? Meine Schwester malt gern. 

……………………………..…………………………………………………………….? Ja, das ist mein Heft. 

……………………………..…………………………………………………………….? Nein, wir wohnen in Prag. 

 
 
 
 
Doplň sloveso sein (být)  ve správném tvaru: 
 
Ich …………… Gabi.  Er ……………Rolf.  Wir …………… in Prag.  Sie …………… in Berlin.  
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Du …………… Heike.  Ihr …………… in Brno.  Sie …………… Elke.  …………… du aus Prag?  

Wer …………… das Mädchen?   Es …………… blau. 

 
 
Doplň nicht nebo kein/ keine 
 
……………………………… Tür  ……………………………… klein 

……………………………… spielen  ……………………………… Pinsel 

……………………………… lang  ……………………………… Bild 

……………………………… eckig  ……………………………… Buch 

……………………………… wohnen  ……………………………… Tafel 

   
Utvoř rozkazovací způsob: 
 
lachen (du)    ………………………………………………… 

arbeiten (ihr) ………………………………………………… 

kommen ( wir) ……………………………………………… 

wohnen (du) ………………………………………………… 

malen (ihr)        ………………………………………………… 

spielen (Sie)  ………………………………………………… 

machen (du) ………………………………………………… 

springen (du) ………………………………………………… 

schreiben (ihr) ……………………………………………… 

bleiben (wir) ………………………………………………… 

 

 

--- --- --- Zeměpis --- --- ---  

Úkol: zapište si poznámky, vyfoťte je a pošlete jako zpětnou vazbu na: 
radek.hrdlicka@zsgvodnany.cz  

Regiony Afriky 
1/ Severní Afrika (od Maroka po Egypt) 

• subtropické státy 

• poměrně kvalitní zemědělství (pšenice, olivy, zelenina) 

• zásoby ropy 

• turistický ruch (Egypt – pyramidy, Rudé moře…) 

• vyspělejší než zbytek Afriky 

• převaha bělošského obyvatelstva – Arabové (islám) 

2/ Sahel (od Mauritánie po Jižní Súdán (2011) 

mailto:radek.hrdlicka@zsgvodnany.cz
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• okraj pouště 

• nejchudší region světa 

• problémy: 

1. nadměrná pastva (nedostatek úrodné půdy a vody pro pěstování) 

2. desertifikace (šíření pouště) 

3. hlad, chudoba, nemoci (malárie, spavá nemoc) 

4. války (terorismus, křesťané x muslimové...) 

 

3/ Západní Afrika (např. Pobřeží slonoviny, Kamerun...) 

• státy při Guinejském zálivu 

• chudé 

• černošské obyvatelstvo (např. Pygmejové – str. 17 v učebnici) 

• zemědělství (kakao – str. 17 v učebnici, banány) 

• těžba diamantů (krvavé diamanty – jejich prodej a nákup zbraní na vedení války) 

 

4/ Jižní Afrika (např. Republika Jižní Afrika, Namibie) 

• státy zaměřující se na těžbu (měď – nejvíce na světě, zlato, diamanty) 

• černoši (Bantuové – str. 19 v učebnici, Sanové – lidé pouště Kalahari) 

• Republika Jižní Afrika – nejbohatší stát Afriky (těžba) 

• 20% obyvatel běloši (potomci nizozemských a britských farmářů) 

 

5/ Východní Afrika (Keňa, Tanzanie) 

• státy zaměřující se na zemědělství (čaj, kukuřice) a turistický ruch (safari) 

• černošské obyvatelstvo (např. Masajové – pastevci, lovci lvů 

(str. 21 v učebnici) 

 

 

 

--- --- --- Fyzika --- --- ---  
 

Fyzika  

Jméno vyučujícího: Mgr. Lukáš Filip  

Email: lukas.filip@zsgvodnany.cz  

 

Plavání těles 
1. Přečtěte si kapitolu na stránkách 75 a 76.  

2. Opište si Shrnutí (modrý rámeček na konci kapitoly) 

3. Nakreslete si obrázek 

 

mailto:lukas.filip@zsgvodnany.cz
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--- --- --- Matematika --- --- --- 
Veškerá zadání, úkoly, postupy a kontroly se budu zveřejňovat na školním webu na tomto 
odkazu: 
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/grill-jaroslav 
Vše bude zadáno vždy na aktuální týden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/grill-jaroslav

