
ZADÁNÍ ÚKOLŮ K SAMOSTUDIU 
PRO OBDOBÍ 26. 3. – 1. 4. 

 

ČESKÝ JAZYK 
Třída:7. D, 7. E 

Předmět:Český jazyk 

Jméno vyučujícího:Kateřina Jarolímová 

Zadání platí pro období: 26.3.-1.4.  

Email:Katerina.Jarolimova@zsgvodnany.cz 

 

Jazyk 

I. Vyjmenovaná slova – opakování 

1. Umíte poznat předponu vy-/vý-? 

Pokud si nejste jisti, podívejte se prosím na tuto stránku, kde najdete 

velmi názorné a srozumitelné vysvětlení: 

https://www.mojecestina.cz/article/2009010905-jak-poznat-predponu-vy-

vy. 

Do sešitu si zapište, co si potřebujete připomenout. 

2. Tak a teď se můžete pustit do 

cvičeníhttps://www.mojecestina.cz/article/2011092701-test-vyjmenovane-

slovo-nebo-predpona-vy-vy a ověřit si, zda předponu opravdu poznat 

umíte. Ti, kteří se do cvičení pustili bez přečtení doporučené stránky a 

vidí, že se často pletou, vraťte se prosím o bod výše, na cvičení se 

připravte a zkuste ho znovu. Přeju vám hodně štěstí! 

Slova, kde jste se spletli, si prosím zapište do sešitu a nezapomeňte na 

odůvodnění pravopisu. Do sešitu napište vždy datum a nadpis. 

3. Následující cvičenívám pomůže rychleji určit, zda je na začátku slova 

předpona vy-/vý- nebo jen slabika vi/ví. Najdete zde slova, která nepatří 

mezi vyjmenovaná slova, ale začínají na vi-/ví- s měkkým i/í, neboť se 

nejedná o předponu: https://www.mojecestina.cz/article/2016061405-test-

urcovani-padu-10. 

Do sešitu pak napište věty, ve kterých použijete všechna slova ze 

cvičení. Můžete vytvářet dlouhé věty, ve kterých bude i více slov nebo 

vytvořit krátký příběh s co největším množstvím slov, jako jste už 

zkoušeli dělat v hodinách. 

 

mailto:Katerina.Jarolimova@zsgvodnany.cz
https://www.mojecestina.cz/article/2009010905-jak-poznat-predponu-vy-vy
https://www.mojecestina.cz/article/2009010905-jak-poznat-predponu-vy-vy
https://www.mojecestina.cz/article/2011092701-test-vyjmenovane-slovo-nebo-predpona-vy-vy
https://www.mojecestina.cz/article/2011092701-test-vyjmenovane-slovo-nebo-predpona-vy-vy
https://www.mojecestina.cz/article/2016061405-test-urcovani-padu-10
https://www.mojecestina.cz/article/2016061405-test-urcovani-padu-10


II. Větné členy - opakování 

1. Před tímto cvičením je třeba, abyste zalistovali sešitem a připomněli si 

pomocí myšlenkových map druhy větných členů, jak se na ně ptáme, jaký 

slovní druh rozvíjejí a jakým slovním druhem bývají vyjádřeny. 

Kdo nemá v sešitě mapy všech větných členů (podmět, přísudek, předmět, 

přívlastek a příslovečné určení), je třeba si je doplnit.  

2. Tak a teď rovnou na cvičení: 

https://www.mojecestina.cz/article/2013081802-test-urci-vetne-cleny-1. 

Opět platí, že věty, kde jste se spletli, přepíšete do sešitu a určíte člen 

správně. 

 

III. Shoda přísudku s podmětem – opakování 

1. Shrnutí pravidel psaní koncovky -i/-y v přísudku v čase minulém 

najdete tady:https://www.mojecestina.cz/article/2008081801-shoda-

prisudku-s-podmetem. 

2. Tady si ověříte, zda pravidla opravdu dobře znáte: 

https://www.mojecestina.cz/article/2011090603-test-zakladni-

pravidla-pro-shodu-prisudku-s-podmetem. 

3. A zde vás už čeká procvičování tohoto pravopisného jevu na 

konkrétních příkladech: 

https://www.mojecestina.cz/article/2008082006-test-shoda-podmetu-s-

prisudkem-1. 

Opět platí, že věty, kde jste se spletli, přepíšete do sešitu a 

odůvodníte pravopis. 

IV. „Diktát“ 

Text následujícího cvičení je text diktátu. Vaším úkolem je pozorně, a tedy 

bezchybně jej přepsat do sešitu. U podtržených slov odůvodněte pravopis 

(např. pouštěli – shoda přísudku s podmětem kluci - r. m. živ.) 

Minulou neděli jsme trávili v lese. Podzimní dni se už přihlásily, ale bylo stále 

hezky. Směřovali jsme k blízké pasece. Přitahovaly nás vyzrálé borůvky a první 

houby. Nad loučkou mezi lesy létali draci. Samozřejmě papíroví, které pouštěli 

kluci z blízké vesnice. Draci se vznášeli vysoko na obloze, občas se některý 

vychýlil ze svého směru. Našli jsem spoustu jedlých hub. Bez povšimnutí jsme 

nenechali ani borůvky, které se objevovaly jen tu a tam. Domů jsme se vraceli 

dost pozdě, na zpáteční cestě jsme vymýšleli plány pro příští neděli. 

Děti, které mají IVP přepíšou 7 vět. 
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Vyfotografované, či oskenované stránky v sešitě s úkoly mi prosím pošlete 

do příští středy (1. 4.). 

Sloh 

Dopis literární postavě 

Napište dopis postavě z knížky, kterou čtete nebo jste ji nedávno přečetli. 

Můžete napsat i Sašovi z příběhu Útěk, který jsme četli ve škole. Vymyslete si 

důvod, proč postavě píšete. Chcete jí vyjádřit svůj obdiv? Nebo jí napsat, co by 

měla podle vás dělat jinak? Nebo jí chcete poradit, případně prozradit něco, co 

by jí nějak pomohlo? Říct jí, co se vám na ní nelíbí? Nebo jí chcete napsat i něco 

osobě? Můžete sami vstoupit do příběhu. Vše, co napíšete, bude dobře. 

Nezapomeňte postavu v úvodu dopisu oslovit a na konci se rozloučit a podepsat. 

Dopis vyfotografujte, nebo oskenujte a pošlete mi ho do 1. 4.  

Literatura 

Vyberte si prosím další text z čítanky z oddílu BYLO, NEBYLO. Po přečtení 

vytvořte myšlenkovou mapu příběhu s postavami, místy a událostmi. Vytvořte 

opět filmové pásmo příběhu a napište slova, která vás napadnou po přečtení 

celého příběhu. 

Vyfocenou, či oskenovanou práci na četbě z minulého i následujícího 

období mi prosím pošlete do 1. 4.  

Děti, sledujte prosím i doplňující zprávy, které jsem vám poslala na třídní 

e-mail. 

Zdravím vás všechny a těším se, až se zase setkáme. Paní učitelka Jarolímová 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

Třída: 7c, 7d   

Předmět: Matematika 

Jméno vyučujícího: Jaroslav Grill 

Zadání platí pro období:26.3.-1.4.  

Email:Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz 

 

Milí žáci, zasílám Vám ke studiu několik videí, kde je velmi dobře vysvětlené naše nové učivo. 

Vezměte si tužku a papír a z daného videa se vždy snažte udělat co nejvíce poznámek. Tím si dané 

téma velmi dobře procvičíte. 

Pokud nestíháš, je možné video kdykoliv zastavit, případně se vrátit, nebo si video přehrát znovu 

 

Látka z minulého týdne: 

Příklady z minulého týdne zkontroluj zde: 

https://zsgvodnany-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jaroslav_grill_zsgvodnany_cz/EV6OQN9BoS5HtVUKY0OFFVABBJn

aF7pZkvQWM2ASFwU3yw?e=ntlaqw 

Pokyny: pokud máš nějaký příklad špatně, prostuduj znovu následující video: 

Soustava souřadná: https://www.youtube.com/watch?v=ygkZeDEc134 

a příklady oprav do školního sešitu. 

Přímá a nepřímá úměrnost a trojčlenka 

Zápis do sešitu: TROJČLENKA  JE úloha, ve které ze tří známých údajů určujeme čtvrtý (neznámý) údaj 

Učebnice: str. 109 – 112 – vysvětlena trojčlenka (přečíst a prostudovat) 

 

V následujících videích je vždy na začátku látka z minulého týdne, následně je pokračování nové 

látky na téma trojčlenka. Co je důležité z videa pochytit: 1) Jak se na danou úměrnost ptáme 2) 

Zda se ve slovní úloze jedná o přímou nebo nepřímou úměrnost 3) Jak se ze slovní úlohy sestaví 

trojčlenka 4) Jakým směrem vedou šipky 

Přímá a nepřímá úměrnost a 

trojčlenka:https://www.youtube.com/watch?v=k2X1tWe0R3M&t=344s 

Podobná videa s trochu více rozšířeným učivem 

Přímá úměrnost + trojčlenka:https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4 

Nepřímá úměrnost + trojčlenka:https://www.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs 

 

Zde je krok za krokem vysvětlen postup u 4 slovních úloh 
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- Prosím, abyste si vzali papír a tužku přečetli si zadání a dělali jednotlivé kroky na papír 

nejlépe dopředu a poté si pustili zda to děláte správně. Případně to dělejte alespoň zároveň 

s vyučujícím. 

- Pokud nestíháš, je možné si video kdykoliv zastavit 

- Příklad si přehraj několikrát, dokud tomu nebudeš rozumět, pak jdi na další  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sp8mvoaM8Bw 

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

https://www.youtube.com/watch?v=H8vs8kgAxkw 

https://www.youtube.com/watch?v=5kB5128TyUg 

 

 

Pracovní sešit – Propočítat příklady na str. 166 – 169 (nejlépe několikrát) – výjimečně můžeš příklad 

vynechat, pokud mu nebudeš rozumět 

 

Dále prosím sledujte mojí stránku, budu sem přidávat další informace 

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

 

Můj email znáte, kdykoliv napište 
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NĚMECKÝ JAZYK 
Třída: 7.D 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

Zadání platí pro období: 26.3.-1.4.  

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

 

 K zopakování učiva webová stránka www.umimenemecky.cz – procvičování německého 

jazyka online zdarma 

 Procvičovat slovní zásobu celé 3. lekce 

 Učebnice s. 37, cv. 9 – najít 5 vět a napsat je do školního sešitu 

 Přepsat a přeložit věty viz níže do školního sešitu 

 

Dobrý den, paní Meierová! 

Dnes je čtvrtek. 

Má nejoblíbenější barva je bílá. 

Berlín je v Německu. 

Kde bydlíš? 

Já pocházím z Čech. 

Je jí čtrnáct. 

Hraji rád šachy. 

Má babička tady nebydlí. 

Tvůj pes je ještě mladý a milý. 

Tety sestra se nejmenuje Natálie, jmenuje se Nela. 

Tvůj kamarád bydlí v Rakousku. 

To je Ivetina kočka. 

Přijdeme v jedenáct. 

Nejraději dělám judo. 

 

 Učebnice s. 38, cv. 11 – přeložit věty v modrých rámečcích a nejpozději 1. 4. zaslat na email 

Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 
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ANGLICKÝ JAZYK 
Třída: 7.D 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Dagmar Šmídová 

Zadání platí pro období:26.3.-1.4. 

Email: Dagmar.Smidova@zsg.vodnany.cz 

 

Úkoly navazují na práci z 1.várky. 

Pošlete mi mailem odpovědi na otázky – Student’sbookp.40, e.2, p.41, e.1. 

Writeaboutour country – p.40, e.3, sendme by email too. 

Workbook – p.34, e.1,3.   

Good luck! 

 

 

 

 

PŘÍRODOPIS 

Třída: 7. D a 7. E 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Jan Straka 

Zadání platí přibližně do období: do 10. 4. 2020 

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

 

Učivo naleznete na stránce https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan 
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FYZIKA 
Třída: 7.D 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Lukáš Filip  

Zadání platí pro období: 26.3.-1.4.  

Email: Lukas.Filip@zsgvodnany.cz 

 

V učebnici v kapitole Hydrostatický tlak je zároveň i Tlaková síla. Pokud jste jí ještě 

nepřečetli, prosím o prostudování nyní. Zároveň si zapište poznámky:  

 

 Hydrostatická tlaková síla  

- má kolmý směr 

- působí na každou stěnu ponořeného tělesa 

- značí se F 

- základní jednotka je N (Newton) 

- výpočet:  F = pH∙ S 

      po použití vzorečku hydrostatického tlaku, lze vzorec rozložit takto: 

- výpočet: F = h∙ ρ∙ g∙ S 

o F – tlaková síla [N] 

o h – hloubka [m] 

o ρ (ró) – hustota kapaliny [kg/m3] 

o g – tíhové zrychlení [10] 

o S – plocha stěny [m2] 

Na stránce https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/filip-lukas můžete vyzkoušet příklady 

z kapitoly Hydrostatická tlaková síla a Hydrostatický paradox. K výpočtům je potřeba hustota kapalin, 

kterou najdete v tabulkách nebo na internetu (použité hustoty se můžou na různých webech drobně 

lišit, proto i číselné výsledky mohou vycházet lehce jinak). 
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ZEMĚPIS 

Zeměpis pro 7. ročníky ZŠ – látka od 26. 3 do 1. 4.  

 Od: radek.hrdlicka@zsgvodnany.cz 

 Poznámky: zápis přepsat do sešitu a naučit 

Zeměpisné termíny (města, ale i např. pěstované plodiny vyhledat a umět 

ukázat v atlasu…) 

Neznámé termíny vyhledat na internetu (např. jak vypadá sója či čajová 

plantáž…) 

Jako cviční plňte úkoly, které jsou v zápisu napsány kurzívou 

Zápis: 

Východní Asie 

 Zahrnuje: Čína, Mongolsko, KLDR (Severní Korea), Jižní Korea, Japonsko + Taiwan (Čína 
jej považuje za své území) 

 Vyhledejte hlavní města těchto států a ukažte si je v atlasu 
Hospodářství  

 Japonsko a Jižní Korea – vysoce vyspělé státy 

 KLDR, Mongolsko – chudé země, hlavně KLDR – neschopné totalitní vedení státu 
(hladomory) 

 Čína – průmyslový gigant, největší výrobce zboží a obchodník světa x velké rozdíly 
(zaostalý venkov x moderní města, např. Šanghaj) 
Zemědělství  

 Typické plodiny: rýže, pšenice, sója a další luštěniny, zelenina, ovoce 

 Chov:  drůbež, prasata (obě nejvíce na světě Čína), velrybářství  
   (Japonsko - kritizováno), využívání zvířat v tradiční medicíně,  
   kočovný chov ovcí, koz, jaků, koní – Mongolsko 
Těžba a průmysl 

 Čína:  největší těžař uhlí na světě (velká spotřeba elektřiny → velké znečištění) 
Levná výroba pro zahraniční firmy (nízká kvalita a cena) 

 Japonsko a Jižní Korea: zaměření na strojírenství a elektroniku 
o J. Korea: Samsung, LG (elektronika), Hyundai, Kia (automobily) 
o Japonsko: Sony, Nikon (elektronika), Mazda, Toyota, Kawasaki (auta, motorky) 

Obyvatelstvo 

 Japonsko – poslední císařství světa 

 KLDR a Čína – komunistické republiky 

 Obyvatelstvo asijské (žluté) rasy 

 Náboženství: budhismus (v KLDR a Číně náboženství potlačováno) 

 Vyhledejte a zapište si počet obyvatel Číny a Japonska 

 Termíny na volný čas (pokud vás to zajímá, vyhledejte si na internetu, proberte s rodiči) 
o Čínská politika jednoho dítěte 
o Šinkazen, Maglev 
o Tři soutěsky 
o Suši  
o Kašmír, jurta, kumys 
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DĚJEPIS 

Třída:  7.D 

Škola: Bavorovská 

Předmět: Děj 

Vyučující: Michael Sekyrka 

Zadání platí: pro hodiny 26.3.-1.4 

Vyfotografované(mobilem) opsané tyto poznámky prosím odešlete do 5.4.. 2020 na email 

Michael.Sekyrka@zsgvodnany.cz 

Prosím poslat i staré poznámky, kdo jste to ještě dosud nestihl 

Zadání: Prosím opsat rukou poznámky do sešitu, které posílám a udělat úkoly, které jsou v nich 

napsány. 

Strana 68-69 

Vznik měst a jejich význam 

města vznikala ve střední Evropě bud a) na místě starých obchodních osad 

b) na úplně novém místě-zeleném drnu 

Druhy měst: 

a)Města královská (zakládal král) 

b)města věnná (patří královně) 

c)města horní -těžba drahých kovů 

d)Poddanská města (zakládá církev nebo šlechta) 

  

Kdo žil v městech 
nejbohatší obyvatelé měst-řemeslničtímistři(majitelé DÍLEN) a kupci řezníci, pekaři, mlynáři, 

mečíři atd. TO BYLI MĚŠŤANÉ-MĚŠTANEM BYL POUZE TNE, KDO VLASTNIL 

DŮM(V TOM DOMĚ BYLDEL A V PŘÍZEMÍ MĚL DÍLNU ČI OBCHOD)mistři se 

sdružovali  v tzv. spolky- cechy, zde  se rozhodovalo co, kolik a za kolik budou vyrábět, když 

někdo z nich zemřel, postaraly se o děti  

kramáři-zabývali se obchodem na trhu 

z nich 12 konšelů v městské radě, v jejich v čele purkmistr,(dnes se mu říká starosta) 

 zástupce krále-rychtář-soudní a policejní pravomoc 

NA PRÁCI SE NAJÍMALI UČEDNÍCI ČI TOVARYŠI(LIDÉ NA PŘÍLEŽITOSTNOU 

PRÁCI) 

 

střed města tvořilo náměstí-tržiště, hradby, popraviště, městské brány se na noc zavíraly 

 

Městská privilegia  

panovník uděloval městům práva(privilegia)- např právo vářečné/vaření piva, 

mailto:Michael.Sekyrka@zsgvodnany.cz


právo trhové(právo pořádat trh) 

právo právo hrdelní (možnost popravovat) 

právo mílové (v okruhu jedné míle se nesměla usadit obchodní konkurence města) 

V bohatství a dobrých skutcích v cizí zemi 

Strana 70-71 

Židé 

Přímí poddaní panovníka, ten je chránil před útoky kriminálníků, za to mu museli platit 

mnoho peněz 

Židé ve středověku u nás neoblíbeni->proč? A) bráni za potomky vrahů Ježíše 

B) Často proti židům nesmyslné pověry-např. že tráví jedem studny 

ale uznáváni jako vynikající lékaři a obchodníci a bankéři, trpěni jako půjčovatelé peněz, 

v křesťanství je totiž hřích půjčovat na úrok, 

Měli své vlastní uzavřené čtvrti……(odpověď, jak se ta čtvrť jmenuje, najdeš na straně 70 

vlevo ve sloupci) 

V jejich čtvrti měli -škola, modlitebnu………(jméno jejich modlitebny najdeš na straně 71 

v textu uprostřed strany), hřbitov 

Slaví každý týden svůj sváteční den……(je to sobota) (jméno tohoto dnes najdeš na straně 71 

v textu uprostřed strany), 

Jejich posvátné texty(je to jako naše Bible) se jmenuje…..(odpověď najdeš na straně 71 

v textu uprostřed strany), 

Ve 13. st- vyčlenění židů ze společnosti, podle muslimského vzoru se začali označovat žlutým 

kolečkem nebo žlutým kloboukem 

Často za nenávistí stál panovník.když měl prázdnou pokladnu, násilně jim zabavoval majetek, 

židy zabíjel 

Často proti židům nesmyslné pověry-např. že tráví jedem studny 

Kriminálníci často na židy útočili>útoky na židy(cizím slovem-pogromy) 

Zajímavost: Židé musí mít jídlo přesně připravené podle určitých předpisů(např. nejí 

vepřové)-takovému jídlu a pití se říká KOŠER 

Jejich kněz se nazývá rabín 

Úkol 1: Věděl bys, kde se nejblíže od Vodňan nachází žid. hřbitov? 

Úkol 2:NAMALUJ ŽIDOVSKOU HVĚZDU(VPRAVO V ROHU NAHOŘE S 71) 

Úkol 3: Jaký je nejznámější rabín a jaká legenda se k němu váže-s. 71 sloupec vpravo 

 

 



72-73 

Jan Lucemburský-král rytíř a diplomat 

1306-vymřeli Přemyslovci, poslední Přemyslovec Václav III. 

Zbyly jen ženy: Eliška Přemyslovna, vzala si Jana Lucemburského(1310-1346) 

Nová dynastie Lucemburků 

Jan Lucemburský byl v Čechách nazýván král cizinec, spíše válčil v zahraničí, místo něj 

vládli u nás spíše šlechtici 

Jan Lucemburský miloval rytířské turnaje, být v Čechách ho nebavilo, Češi ho neměli proto 

moc rádi, říkali mu král cizinec 

Ve světě ho měli rádi hlavně na turnajích: říkal ose on něm: Bez krále českého není boje 

žádného 

Jan Lucemburský padl slepý v bitvě u Kresčaku 1346, bojoval s Francouzi proti Angličanům, 

před smrtí řekl: Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal. 

 
 
 
 
 


