
Nové zadání od 2.4. do 10.4.2020 

Třída 7. C 

Předmět : Zeměpis 

Třída: 7.C 

Vyučující : Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

 

Zápis do sešitu : 
Monzuny. 

- jižní a jihovýchodní Asie 
 
důvod vzniku : nestejné zahřívání a ochlazování vzduchu nad mořem a  pevninou. 
pevnina –rychleji se ohřeje a rychleji vychladne 
moře – pomaleji se ohřeje a pomaleji vychladne 
 
A) Letní monzun 

květen až říjen 
teplý vzduch od moře – hodně prší 

B) Zimní monzun 
listopad až duben 
studený vzduch z pevniny – chladno a sucho 
 
 

Asie – Vodstvo 
Řeky : 
 Ob 
Irtiš 
Jenisej 
Ankara 
Huang He (Žlutá řeka) 
ChangJiang 
Mekong 
Indus 
Ganga 
Brahmaputra 
Syrdarja 
Amudarja 
Eufrat 
Tigris 
 
Jezera 
Kaspické – největší na světě 
Bajkal – nejhlubší 
Balchaš – polovina jezera sladká voda a polovina jezera slaná voda 
Aralské – nejrychleji vysychající 
Mrtvé moře – nejslanější 
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-všechny řeky a jezera si najdi v atlase světa 
- pokud by si měl s něčím problém najít - dej mi vědět – vysvětlím 
 

Předmět : Matematika 

Vyučující : Mgr. Soňa Samcová 

Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

 

Od většiny z vás mi nedorazilo zadání č. 2. Pokud vám počítání nejde, zkuste aspoň něco a pošlete na 

email. Potřebuji zpětnou vazbu. 

Jelikož bylo zadání č. 2 rozsáhlé, zadávám nyní pouze stranu 144 v PS.  

Třída: 7.ABC 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková 

Zadání platí pro období:1.4. – 10.4. 

Email:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

1) Video 

2) Follow-up exercises (send me your answers on my email address written above please) / 

Prosím o zasláníodpovědínauvedenouemailovouadresu do 8/4 

 

Ad1) Video.Listening task: watch the video placed on the link below /Poslech: podívejte se na 

video nanížeuvedenémodkazu (pokudmáte k dispozicipočítač / tablet / mobila internet) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HhNo_IOPOtU&feature=youtu.be 

 

ad) 2  a) What is the main message of the video in your opinion? / Jaká je 

hlavnímyšlenkapodleVašehonázoru? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Describe the current situation caused by the coronavirus in the place you live using 

three different tenses, such as present simple, present contionuous, past simple, past 

continuous, will, be going to. Write at least five 

sentences./Popišteaktuálnísituacizpůsobenoukoronavirem v místě, kdežijete. K 

popisupoužijtetřirůznéčasy, např.přítomnýčasprostý / průběhový /minulýčasprostý / 

průběhovýči will, be going to.  Napištepětvět. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Dějepis  
Třída: 7.ABC 
Předmět: Dějepis  
Jméno vyučujícího: Mgr. Michaela Schánilcová 
Zadání platí pro období: 1.4.-10.4. 
Email: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz 
 

Jan Lucemburský 

https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28 

Karel IV. 

https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA 

https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA 

https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0 

Václav IV. 

https://www.youtube.com/watch?v=O-Ytm3aJf74 

https://www.youtube.com/watch?v=4Aq3AeiLYfM 

 

Vyber si jednoho Lucemburka a vypracuj referát a ten mi pošli mailem. Pomoci ti mohou i následující 

videa 

Jan Lucemburský 

https://www.youtube.com/watch?v=ETJYE4j0OLQ 

Karel IV. 

https://www.youtube.com/watch?v=wc78-2lTV54 

Václav IV. 

https://www.youtube.com/watch?v=0MBuIs2UVVU 

Třída: 7.C 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Jméno vyučujícího: Nikola Bečková 

Email pro odeslání prací: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

MLUVNICE 

Po zopakování základních větných členů se nyní podíváme na větné členy rozvíjející. Protože je látka 
opakováním z loňského ročníku a zároveň tématem, které jsme v průběhu celého roku procvičovali, 
můžete listovat školními sešity, případně mít u ruky tabulky větných členů, které používáte jako 
pomůcku. 

1. Vrhneme se na opakování předmětu. Pro připomenutí nahlédněte do oranžového rámečku 
v učebnici na straně 82. Do školního sešitu si zapište stručný popis větného členu, jehož formu 
naleznete níže. V textu jsou některá místa záměrně vynechána, abyste chybějící údaje doplnili sami. 
Použijte své vědomosti, sešity, učebnice, internet…. Cokoliv bude třeba. S výpisky naložte dle 
vlastního uvážení, můžete si jejich délku a obsah upravit. 
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Předmět (značka ___) 

- rozvíjející větný člen 

- závisí na slovese nebo na ______________ 

- ptáme se na něj pádovými otázkami s výjimkou otázek pro ___ a ___ pád 

- ve větě bývá nejčastěji vyjádřen ___________ (př. přinesl dopis) a ____________ (př. viděl mě) 

- u předmětu vždy určujeme také jeho pád 

- POZOR, v rozboru věty mají vždy přednost otázky pro přívlastek a příslovečné určení ↓ 

př. V zimě přišel mráz. – Mohla bych se ptát pádovou otázkou „V kom, čem? V zimě.“ V tomto 
případě však nemá přednost. Musím se nejprve zamyslet, jakou informaci nám dané spojení slov 
dává (udává časový údaj) a ptát se odpovídajícím způsobem. V tomto případě správná otázka zní: 
„Kdy přišel mráz?“ Jde o příslovečné určení času. 

Příklady 

Honza uklízí pokoj. 

- Kdo co? Honza - PO 

- Co dělá Honza? Uklízí. - PŘ 

- Koho, co Honza uklízí? Pokoj. Používám pádovou otázku pro 4. pád, jde o předmět ve 4. pádě 
vyjádřený podstatným jménem. 

 

Tatínek mi dal květiny. 

- Kdo, co? Tatínek. - PO 

- Co udělal? Dal. - PŘ 

- Koho, co mi tatínek dal? Květiny. Používám otázku pro 4. pád, jde o předmět ve 4. pádě vyjádřený 
podstatným jménem. 

- Komu, čemu dal tatínek květiny? Mně (mi). Používám otázku pro 3. pád, jde o předmět ve 3. pádě 
vyjádřený zájmenem. 

Kdo těžko vzpomíná, nalezne vysvětlení také v tomto videu: 
https://www.youtube.com/watch?v=8l6TdPYqOXw 

 

2. Úkol k odevzdání – V níže uvedených větách podtrhněte a vyznačte podměty, přísudky a 
předměty. Ostatních větných členů si prozatím nevšímejte. Úkol odešlete ke kontrole nejpozději do 6. 
4. 2020. 

 PO PŘ PT (3. pád)   PT (4. pád) 

Př.  Babička přinesla vnoučatům borůvkový koláč. 

Na jaře jsem si pořídil kolo. 

https://www.youtube.com/watch?v=8l6TdPYqOXw


Sestra se od dětství bojí hadů. 

Babička zametla podlahu a shrabala listí. 

Je nápadně podobný mamince. 

Rybář nám ukázal úlovek. 

Rodiče se o mě neustále strachují. 

Polární výprava dosáhla cíle. 

 

3. Odkazy k procvičování s vyhodnocením: 

http://www.ucirna.cz/cestina/skladba_vetne_cleny_predmet.php 

https://www.pravopisne.cz/2017/03/hledani-predmetu-ve-vete-pravocviko-10/ 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny 

 

Sloh 

1. Zopakujte si slohový útvar žádost. 

Pročtěte si oranžový rámeček na straně 127 v učebnici, prohlédněte si ukázku žádosti výše a vypište 
si formou poznámek důležité informace o funkci a formě tohoto útvaru (co je obsahem žádosti, jaké 
jazykové prostředky používáme). Ustálenou formu žádosti (záhlaví, vlastní text, závěr) si nemusíte 
teoreticky 
vypisovat, 
raději si do 
sešitu žádost 
nakreslete a do 
obrázku 
správně 
umístěte její 
části. Můžete 
použít vzorový 
obrázek níže. 
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2. Úkol k odevzdání - Vyberte si jedno z níže uvedených témat a napište vlastní žádost. Můžete ji 

adresovat mně, paní zástupkyni, paní ředitelce či jiné fiktivní osobě nebo instituci. Nemusíte psát 

žádost pod svým jménem, klidně vydávejte za kohokoliv jiného. Buďte kreativní!  Jestli bude forma 

vaší žádosti elektronická nebo písemná, nechám na vás. Úkol zašlete nejpozději do 8. 4. 2020. 

Výběr témat: 

 žádost o přijetí na střední školu 

 žádost o přijetí do zájmového kroužku 

 žádost o exkurzi do ZOO 

 žádost o uvolnění z výuky z důvodu XY 

 téma dle vlastního výběru 

Třída: 7.ABC 

Předmět: Německý jazyk (skupina 4Nj7) 

Jméno vyučujícího: Nikola Bečková 

Zadání platí přibližně pro období: 1. 4. – 10. 4. 2020 

Email pro odeslání prací: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

 Poznámka: Úkoly zasílejte ke kontrole dle své potřeby a uvážení. 
1. Průběžně se učte slovíčka 3. lekce. 
2. Vezměte si k ruce Schulheft a udělejte si pár poznámek k níže zmíněnému tématu. Již 
v lekci 2 jsme narazili na přivlastňovací zájmena mein(e) a dein(e). V textech třetí lekce nyní 
narážíte také na ihr(e) a sein(e), o kterých už jsme dříve mluvili, ale zatím jsme jim nevěnovali 
příliš pozornosti. Zopakujme si tedy pravidla vkládání koncovky, která jsou pro všechna 
přivlastňovací zájmena stejná. 

 Přivlastňovací zájmena, která prozatím umíme: mein (můj), dein (tvůj), ihr (její), sein (jeho) 

 Pokud přivlastňujeme věc, osobu či zvíře rodu mužského (der) nebo středního (das), zájmena 
zůstávají v nezměněném stavu. 

 Př. mein Hund  dein Vater  sein Opa  ihr Onkel 

 Pokud přivlastňujeme věc, osobu či zvíře rodu ženského (die), zájmena přijímají koncovku –e. 

 Př. meine Katze  deine Mutter  seine Oma  ihre Tante
  

 3. Procvičte si přivlastňovací zájmena v pracovním sešitě: str. 28/12, str. 29/14 

 4. Libovolná témata můžete procvičovat také online zde: 

 https://www.umimenemecky.cz/cviceni-rodina-vztahy 

 https://www.umimenemecky.cz/cviceni-cisla 

 https://www.umimenemecky.cz/cviceni-barvy 
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Třída: 7.ABC 

Předmět: Angličtina 

Jméno vyučujícího: Petra Čadková 

Email pro odeslání prací: petra.cadkova@zsgvodnany.cz 

 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/cadkova-petra 

 

Třída: 7. ABC 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Petr Rošický 

Zadání pro období: od 1.4. 2020 do 14. 4. 2020  

E-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 

Učebnice:  

Strana 55 kmen: Členovci přečíst až na stranu 60.  

Po přečtení a nakreslení pokoutníka domácího přistoupíme k zapsání a naučení Třídy: 
PAVOUKOVCŮ. 

V poznámkách se zaměřte na Hlavní znaky: 

Životní prostředí, kostra,stavba těla. 

Stavba těla: Trávicí soustava 

  Cévní soustava 

  Dýchací soustava 

  Nervová soustava 

  Smyslová soustava 

  Rozmnožování 

Rozdělení třídy pavoukovců do řádů: 

  Pavouci 

  Sekáči 

  Roztoči 

  Štíři 

Znaky, význam a zástupci jednotlivých řádů. 

Doporučuji zhlédnout. https://www.youtube.com/watch?v=xCBFuKrU-qc 
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Třída: 7. ABC (skupina 3Nj7)  

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Marie Tesařová  

Zadání platí pro období:1.4.-10.4.2020 

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.)  

GutenTag! 

Doufám, že nám samostudium němčiny jde dobře. Tentokráte se zaměříme na vlastnosti osob. 

1. Zopakovat slovíčka – pracovní sešit str. 33/1. a 3. oddíl + str. 27/6 ab 

2. Učebnice str. 35/4a – ústně tvořit věty podle vzoru nejprve o trenérovi a pak o kamarádovi 

nebo kamarádce, o rodičích 

3. Pracovní sešitstr.27/5 písemně. 

Tschüs, 

 eureDeutschlehrerin 
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