
 

 

Samostudium 7.B 
Zadání platí: 25.3.-1.4.2020 

Ahoj zdravím všechny žáky 7.B 

Jak zvládáte novou situaci a jak zvládáte samostudium a domácí úkoly? 

Doufám, že dobře. 

Hýbete se trochu, i doma se dá aspoň trochu cvičit. 

Mějte se pokud možno pěkně. Ahoj Váš třídní učitel. 

mailto:Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

 

 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Petra Čadková 

Email:  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

  

Přelož do češtiny str.29 cv.11 

Podobný text se pokus napsat o své rodině. 

 

Třída: 7. ABC (skupina 3Nj7)  

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Marie Tesařová  

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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Třída: 7.ABC (skupina  4Aj7) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

Práci naleznete na webových stránkách školy v sekci provozní informace – učitelský 

sbor – Jindřiška Kraťková 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/kratkova-jindriska 

 

Třída: 7. ABC 
Předmět: Fyzika 
Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 
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 

 

Předmět  : Dějepis 

Jméno vyučujícího : Mgr. Michaela Schánilcová 

E mail  : Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz 

Práci naleznete na webových stránkách školy v sekci provozní informace – učitelský 

sbor – Michaela Schánilcová 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/schanilcova-michaela 
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Předmět : Zeměpis 

Vyučující : Mgr Vlastimil Šmidmajer 

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

 
Zápis do sešitu : 

    Asie – nížiny 

Nížiny : Západosibiřská 

               Severosibiřská 

               Velká čínská 

                Indogaňžská 

                Mezopotámská 

                Turanská 

                Kaspická 

Všechny tyto nížiny si najděte v atlasu světa 

 

Zápis do sešitu : 

Asie - podnebí  

Všechny podnebné pásy 

1/ polární pás – arktické ostrovy 

- trvale zima 

2/ subpolární pás – severní polární kruh 

- dlouhá mrazivá zima 

- krátké chladné léto 

3/ mírný pás – čtyři roční období 

Typy : - typ oceánský 

            - typ přechodný 

            - typ kontinentální – málo srážek  

                                                - velké rozdíly mezi teplotami v létě a v zimě 

Příklad - město Jakutsk – léto až + 40 stupňů  

                                          - zima až – 70 stupňů 

4/ subtropický – sucho – pouště 

5/ tropický – okolo rovníku 

 celoročně léto, hodně srážek 

 

mailto:Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz


 

 

 

Atlas – str 83 – průměrné roční srážky 

Vypiš oblasti kde v Asii prší nejvíce  a kde nejméně  

Pošli na můj e mail 

 

 

Předmět: Přírodopis 
Jméno vyučujícího: Petr Rošický 
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. 

 

 

 

MATEMATIKA 

Jitka Bromová 

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: 
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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. 

 

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 
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Předmět  : Český jazyk 

Jméno vyučujícího : Mgr. Marek Bednář  

E mail  : 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 

 

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 
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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 
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…………………………………………………………………. 

VYPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ CVIČENÍ A SVÉ ŘEŠENÍ ODEŠLETE KE KONTROLE: 

Text 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. 

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! 

………………………………………………… 
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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?  

 

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? 
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