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

Přírodopis, Fyziku, Zeměpis, Dějepis a Německý jazyk. Výuky, volitelné předměty a činnosti (např. 

pracovní) se distančně vyučovat nemají. 

 

Matematika 

Třída: 7.A 

Předmět: Matematika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová 

Zadání platí pro období: 25.3.-1.4.  

Email: Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 

 

Vypracování zadaných úkolů posílejte na tento mail: Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 

Poznámka: pokud nemůžete splněné úkoly poslat mailem, mohou být odevzdány prostřednictvím zákonných 

zástupců (rodičů) do rukou třídního učitele nebo do kanceláře školy. 

 

Podklady k samostudiu: 

POMĚR - procvičování 

Úkolem tohoto týdne je pořádně procvičit počítání s poměrem. 

Látka je vysvětlena v učebnici str. 85 – 94 a v mém výukovém videu na fb ve 

skupině „Matika v pohodě s Jitkou Bromovou“, tam se klidně můžete přihlásit i 

z fb vašich rodičů. Toto výukové video je i na youtube pod názvem „MATIKA 

V POHODĚ“ – odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=XqKzVBvHh8I 

Do školního sešitu vypracujte příklady z učebnice aritmetiky: 

88/6,7  

89/8,9 

93/6,7,8 

94/9 

(zkrácená verze pro žáky s podpůrnými opatřeními: 88/6,7 a 93/6,7) 

Výsledky těchto úkolů si samostatně zkontrolujte na konci učebnice str. 147. 
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Následující příklady vypracujte také do školního sešitu, ale jejich výsledky mi 

pošlete na e-mail.  

Úkol č. 2 
Výsledky mi pošlete na mail: Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 
do 1. 4. 2020 

do předmětu napište: M7 - č.2 – vaše jméno a příjmení 

 

 

1) Rozděl 110 sešitů na dvě hromádky v poměru 2:3. 

2) Urči tři přirozená čísla, která jsou v postupném poměru 3:5:8, je-li první z nich 9. 

3) Obdélník má obvod 57,6 cm. Určete jeho rozměry, víte-li, že jsou v poměru 5:7. 

4) Rovnostranný trojúhelník má délku strany 4,5cm. O kolik cm se změní jeho obvod, 

jestliže se jeho strana změní v poměru 5:2? 

 

U žáků s podpůrnými opatřeními stačí vypracovat jen příklad 1) a 2). 

 

Všechny vás moc pozdravuji 😊 

Společně to zvládneme!!! 😊 

Jitka Bromová 

 

 

Český jazyk 

Třída: 7.A 

Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Marek Bednář 

Zadání platí pro období: 25.3.-1.4.  

Email: Marek.Bednar@zsgvodnany.cz 

 

- Z textu si vypište VÝPISKY (poznámky) do školního sešitu, zpracujte i příklady, tuto látku 

jsme brali v 6. třídě, mrkněte se do svých sešitů 

- Úkoly zpracujte a odešlete zpět 
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PŘEDMĚT (PT.) 
 

- Rozvíjející větný člen, často vyjádřen podstatným jménem, zájmenem, … 

- Je vázán na SLOVESA a tzv. dějová přídavná jména (NAPŘ. „LEŽÍCÍ, HASÍCÍ, KŘIČÍCÍ“), 

ptáme se na něj tedy slovesem či př. jménem, které tento PŘEDMĚT rozvíjí 

- Ptáme se na něj: 

- 2., 3., 4., 6. a 7. pádovou otázkou + rozvíjeným SLOVESEM či DĚJOVÝM PŘÍDAVNÝM 

JMÉNEM 

- Ve větě může být i několik předmětů, nebo také žádný 

 

PŘÍKLAD 1. 

 

„Petr by chtěl dostat auto.“ 
 

1. Krok – vždy určím podmět a přísudek 

a. Kdo, co by chtěl dostat? – Petr – slovo Petr je v prvním pádě, je tedy 

podmětem 

b. Co dělá (by dělal) Petr? – Chtěl by dostat – slova „Chtěl by dostat“ jsou 

přísudkem slovesným 

 

2. Krok – určím ostatní větné členy, zbývá slovo auto 

a. Vždy kladu nejvhodnější otázku, na níž odpovídáme slovem, na které se 

ptáme: 

i. Koho, co by chtěl dostat? Auto – na slovo auto se ptám slovesným 

tvarem („chtěl by dostat“) – slovo „auto“ rozvíjí sloveso – znak 

předmětu 

ii. Koho, co? Je 4. pádovou otázkou – znak předmětu 

b. Slovo auto je tedy předmětem 

 

 

 

ŘEŠENÍ: 

   PO.   PŘS.    PT. (ve čtvrtém pádě. 

„PETR BY CHTĚL DOSTAT AUTO“ 

 



PŘÍKLAD Č. 2 – věta se dvěma předměty 

 

„Dala ti babička dárek?“ 

1. Krok – určíme podmět a přísudek 

a. Kdo, co dala? Babička – podmět 

b. Co dělala babička? Dala – přísudek 

2. Krok – určíme ostatní větné členy – DÁREK a TI 

a. Ptáme se logickými otázkami, které tvoříme z členů dané věty a vhodnými 

otázkami, které odpovídají větným členům: 

i. Koho, co dala? – DÁREK – ptáme se slovesem – znak PT. 

ii. Koho, co – 4. pádová otázka – znak PT. 

b. Slovo DÁREK je PŘEDMĚTEM 

3. Zbývá slovo TI: 

a. Komu, čemu dala? TI - ptáme se slovesem – znak PT. 

b. Komu, čemu – 3. pádová otázka – znak PT. 

4. Slovo TI je PŘEDMĚTEM. 

 

ŘEŠENÍ: 

PŘS.     PT.  PO.  PT. 

„DALA TI BABIČKA DÁREK?“ 

 

PROCVIČOVÁNÍ 
 https://www.pravopisne.cz/tag/vetne-cleny-predmet/ 

 https://www.umimecesky.cz/rozbory#kc169 – pozor! Omezený limit procvičování na den, 

pro vyšší počty cvičení vyžaduje registraci či placený neomezený přístup 

 

…………………………………………………………………. 

VYPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ CVIČENÍ A SVÉ ŘEŠENÍ ODEŠLETE KE KONTROLE: 

cvičení najdete také na stránce https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/bednar-marek 

Ve větách najděte a zakroužkujte předmět (PT.) a určete jeho pád.  

1. Našel jsem tisícikorunu. 

2. Maminka mi poslala dopis. 
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3. Jeníkovi se úkol povedl. 

4. Chtěl bych si koupit učebnici. 

5. Změň si jméno! 

6. Můžeš mi s tím úkolem pomoci? 

7. Nakresli mi beránka. 

8. Kamarádi po sobě kameny neházejí! 

9. Nezírejte na ně takhle. 

10. Jitka přijela se sestrou. 

11. Mám vás všechny opravdu ráda, 

12. Martina se to skutečně týká. 

13. Vyžehlete si konečně ta trička! 

14. Začal jsem se připravovat na sezónu. 

15. Přál bych si nějaký dárek! 

………………………………………………… 

LITERATURA – AUDIO POSLECH ČI ČETBA: 

- Poslechněte si či z vlastních zdrojů přečtěte následující texty a 

odpovězte na otázky: 

Povídka 

 

Karel Čapek: PŘÍBĚH O KASAŘI A ŽHÁŘI 

- Odkaz:  https://www.youtube.com/watch?v=P-

kff6PmZ58&list=PLDkUZcatfZJDTgYHhxtyRtFh26pjV74dx&index=32 

1. Kdo je to „kasař“?  

2. Co je podle Balabána pro kasaře to „nejdůležitější“?  

3. Jakým způsobem byl Balabán odhalen?  
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Pověst 

Alois Jirásek: Blaničtí rytíři 

- Odkaz: https://www.youtube.com/results?search_query=jir%C3%A1sek 

1. Jaká pověst se k hoře Blaník váže? 

2. Jaké hudební nástroje zní z Blaníku, když vyjedou rytíři „za svitu měsíce“ do lesů 

pod horou? 

3. Jaký zvláštní „fyzikální“ jev se stal lidem, kteří vstoupili do hory? 

4. Za jakých podmínek vyjedou rytíři z Blaníku do boje? 

 

Anglický jazyk  

Třída: 7.A (skupina 1Aj7)  

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 25.3.-1.4.  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Přečíst článek Minulý průběhový čas (past continuous) na www.helpforenglish.cz 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006123001-minuly-prubehovy-cas-past-continuous 

Zkusit si cvičení Minulý čas prostý / průběhový na www.helpforenglish.cz 

https://www.helpforenglish.cz/article/2014082903-cviceni-minuly-cas-prosty-prubehovy 

Napište, jak vám to jde. Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

Třída: 7.ABC (skupina 4Aj7) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 25.3. - 1.4.  

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 
Pracovní listy najdete na stránce https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/kratkova-jindriska 
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Třída: 7. třída (skupina 3Aj7) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Petra Čadková 

Zadání platí: 25.3.- 1.4. 

Email: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

Překlad z učebnice str. 84 Lord Bao and the Stone – slovní zásoba k tomuto textu v 
pracovním – přeložit půlku 
youtube – poslech slovní zásoby, najít si vždy okruh slovní zásoby 
poslech CD v pracovním sešitě 
 

 

Přírodopis 

Třída: 7. ABC 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Petr Rošický 

Zadání pro období: od 25. 3. 2020 do 1. 4. 2020  

E-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 

 

Učebnice:  

Strana 55 kmen: Členovci přečíst až na stranu 60.  

Do sešitu si nakreslit obrázek Pokoutníka domácího a popsat stavbu těla. 
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Fyzika 

Třída: 7. A 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Dušan Jůzek 

Zadání platí: 25.3. - 1.4.  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

 Otáčivý účinek síly (učebnice str. 51–54) 

Úkoly: 

 Napsat si poznámky. 

 Sledovat můj webový profil, který naleznete zde 
(https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan). Na tomto profilu budou 
postupně zveřejňovány další výukové materiály (poznámky, otázky a úkoly, cvičení 
a příklady, webové odkazy), které nejsou povinné. Slouží jen k pochopení, ověření 
a k upevnění učiva. 

 Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

 

Zeměpis 

Třída: 7.A 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 25.3.-1.4.  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Na webových stránkách České televize shlédněte díl dokumentu Nádherná americká města – 

Den v Las Vegas. Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12366771881-nadherna-

americka-mesta/218382565830007-den-v-las-vegas/ 

Napište mi, co vás v dokumentu zaujalo a proč. 

Na internetových stránkách Sheppard software procvičujte státy a hlavní města střední a 

jižní Ameriky. Odkaz: http://www.sheppardsoftware.com/South_America_Geography.htm 
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Dějepis 

Třída: 7.A 

Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Michaela Schánilcová  

Zadání platí: 25.3. - 1.4.  

Email: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz 

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

Michaela Schánilcová. Odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/schanilcova-michaela 

 

Německý jazyk 

Třída: 7.A 

Předmět: Německý jazyk (sk. 1Nj7) 

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 

Zadání platí: 25.3. – 1.4. 

Email: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

1. Průběžně se učte slovíčka lekce 2. 

2. Učebnice str. 30/14a, b 

 Das ist die Mutter von Pamela.  To je Pamelina matka. 

 Das ist Pamelas Mutter.   To je Pamelina matka. 

Obě věty znamenají totéž. Jde pouze o dva způsoby, které němčina používá k vyjádření 
přivlastňování. Toto si zapište do Schulheft a uveďte si jako příklad nejméně další dvě věty ze 
cvičení a), např. 

 Das ist der Onkel von Pamela.  To je Pamelin strýc. 

 Das ist Pamelas Onkel.   To je Pamelin strýc. 

Celou větou zodpovězte otázky ve cvičení b), které se vztahují k rodině Nowak. Své odpovědi 
mi zašlete na mail do 30. 3. 2020. 

př. Wie heißt Pamelas Schwester? Pamelas Schwester heißt ............... 

3. Procvičování v učebnici: str. 31/15 - ústně vyprávějte o Petřiných příbuzných 

4. Procvičování v PS:  str. 21/14 
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Třída: 7. A (skupina 3Nj7)  

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Marie Tesařová  

Zadání platí pro období: 25.3.-1.4.  

Email: Marie.Tesarova@zsgvodnany.cz  

Kontrola a odevzdání splněných úkolů proběhne po návratu žáků do školy. (Více informací bude 

dodáno v průběhu doby trvání mimořádných opatření.)  

1. Slovíčka opakování + PRACOVNÍ SEŠIT strana 25  

2. Ústně – učebnice st. 32/ cvičení 18  

3. Písemně – PRACOVNÍ SEŠIT – strana 21/cvičení 17 
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