
Nové učivo od 25. 3 do 1. 4. 2020. Pro 7. C 

Ročník  7.C 
Předmět: Matematika a rodinná výchova 
Vyučující: Mgr. Soňa Samcová 
Sona.samcova@zsgvodnany.cz  
 
Materiál na samostudium naleznete zde: 
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/samcova-sona 
 
 
 
Třída: 7.ABC 
Předmět: Německý jazyk (skupina 4Nj7) 
Jméno vyučujícího: Nikola Bečková 
Email pro odeslání prací: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 
Poznámka: Úkoly zasílejte ke kontrole dle své potřeby a uvážení. 
1. Průběžně se učte slovíčka lekce 3. 
2. Učebnice str. 38/11 
Procvičujte ústně - přečtěte a s pomocí slovníku přeložte výpovědi a-f. Následně je dle obrázků 
přiřaďte k jednotlivým osobám. Všechna nová slovíčka si zapište do Vokabelheft. 
3. Učebnice str. 39/12a,b 
Trénujte čtení a překlad textu, všechna nová slovíčka si zapište do Vokabelheft. Otázky v sekci b) 
zodpovězte celou větou do Schulheft. 
 
 
 
Třída: 7.C 
Předmět: Český jazyk a literatura 
Jméno vyučujícího: Nikola Bečková 
Email pro odeslání prací: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 
Mluvnice 
1. Do školního sešitu si vypište nejdůležitější informace o základních větných členech, podmětu a 
přísudku. Pracujte s oranžovými rámečky v učebnici na stranách 79 a 81. Udělejte si stručný zápis a k 
jednotlivým druhům Po a Př si napište jednu příkladovou větu. Držte se následující osnovy. 
 
Podmět 
- vyjadřuje, kdo nebo co vykonává činnost v přísudku 
- stojí v 1. pádě, ptáme se otázkou: Kdo, co?   

vyjádřený      

nevyjádřený      

všeobecný 
 
Přísudek 
- závisí na podmětu a shoduje se s ním 
- vyjadřuje, co podmět dělá, co se s ním děje nebo v jakém stavu se nachází 
- ptáme se otázkou: Co dělá podmět? 

slovesný 

slovesně jmenný neboli jmenný se sponou 

jmenný neboli jmenný beze spony (tento druh je pro vás nový, ve cvičení níže se objevovat nebude)
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2. V následujícím cvičení vyhledejte podměty a přísudky, podtrhněte je a určete jejich druh. Tento 
úkol mi zašlete ke kontrole na mail do 30. 3. 2020. 
 
Kniha se mi velmi líbila. 
Sytý hladovému nevěří. 
Jeho otec je ředitelem velkého průmyslového podniku a tetička pracuje v knihovně. 
Seděli jsme na laviče v parku a poslouchali jsme koncert z kolonády. 
Náš sen se stal skutečností. 
Hlásili to v rozhlase. 
Tvoje ano mě potěšilo. 
U boudy byl uvázaný veliký pes. 
3. Dle svých časových možností můžete procvičovat v PS na str. 36. 
Literatura 
1. Čítanka str. 12 - 13 
Přečtěte si texty a písemně do školního sešitu zodpovězte otázky 1 - 4 na straně 13 dole. 

 
 
 
 
 
Třída: 7. třída 
Předmět: Anglický jazyk 
Jméno vyučujícího: Petra Čadková 
Email:  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 
  
Překlad z učebnice str.84 Lord Bao and the Stone – slovní zásoba k tomuto textu v 
pracovním – přeložit púlku 
youtube – poslech slovní zásoby, najít si vždy okruh slovní zásoby 
poslech CD v pracovním sešitě 
 

 

 

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. 
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Třída: 7.ABC (skupina  4Aj7) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková - Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 
Materiál k samostudiu naleznete na https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/kratkova-jindriska 
 

 

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 
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Třída: 7. ABC 

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. 

 

 

Předmět: Dějepis, angličtina 

Třída: 7.C 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Práci najdete na stránce https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/schanilcova-michaela 
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