
Český jazyk 
Třída: 7. D, 7. E 

Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Kateřina Jarolímová  

Zadání platí pro období: 25.3.-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 cvičení 

https://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 cvičení vám 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. 

 

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.  
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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. 

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 

https://www.mojecestina.cz/article/2013081802-test-urci-vetne-cleny-1
https://www.mojecestina.cz/article/2008081801-shoda-prisudku-s-podmetem
https://www.mojecestina.cz/article/2008081801-shoda-prisudku-s-podmetem
https://www.mojecestina.cz/article/2011090603-test-zakladni-pravidla-pro-shodu-prisudku-s-podmetem
https://www.mojecestina.cz/article/2011090603-test-zakladni-pravidla-pro-shodu-prisudku-s-podmetem
https://www.mojecestina.cz/article/2008082006-test-shoda-podmetu-s-prisudkem-1
https://www.mojecestina.cz/article/2008082006-test-shoda-podmetu-s-prisudkem-1


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 
 

 

 

 

Anglický jazyk 
 

Třída: 7. E 

Předmět: anglický jazyk 

Vyučující: Daniela Soukupová 

Zadání platí přibližně pro období: do 8. 4. 2020 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

 

Ve druhé části samostudia  opakujte minulý čas prostý (past simple). 

pracovní sešit strany 73 – 75 / tabulky 1.1 – 1.10 

Zároveň je třeba průběžně opakovat nepravidelná slovesa. Opakujte podle 

seznamu, který jsem vám dala nebo podle pracovního sešitu – slovesa jsou na 

deskách. 

Úkoly k odeslání 
Oba zadané úkoly odešlete společně. Děkuji. 

 Písemně přeložte do anglického jazyka. (Použijte minulý čas prostý.) 

1. Co jsi dělal minulý týden? 

2.  Díval jsem se na televizi. 

3. Oni četli knihy a časopisy. 

4. Kdy jste se vrátili domů? 

5. Ona se před rokem přestěhovala do Austrálie. 

6. Kde jsi včera byl? 

7. Byl jsem na večírku. 

8. Ona nešla na nákup. 

9. On se narodil v Londýně. 

10. Kde jsi potkal svého nejlepšího kamaráda? 
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V první části samostudia jste začali procvičovat také minulý čas průběhový.  

Vypracovali jste strany 24 – 25 v pracovním sešitě. Vaše věty ze cvičení 5 na 

straně 25 mi také pošlete ke kontrole.  

Oba úkoly pošlete společně na uvedenou adresu. Děkuji. 
 

 

 

Dějepis 

Třída: 7. E 

Předmět: Dějepis 

Vyučující: Daniela Soukupová 

Zadání platí přibližně pro období: do 8. 4. 2020 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

 

V další části samostudia si přečtěte v učebnici kapitoly na stranách 78 - 85. 

Pozornost věnujte mapám i doplňujícím ukázkám. 

Zápisy do sešitu vám přikládám. Můžete si je vytisknout a nalepit nebo přepsat. 

 

 

Úkol k odeslání 

Vypracujte písemné odpovědi na zadané otázky: 

učebnice strana 73 / otázka 1  

učebnice strana 75 / otázka 2 

učebnice strana 83 / otázka 1 

učebnice strana 85 / otázka 1 

Své odpovědi mi pošlete na uvedenou adresu. Děkuji. 

 

 

DLOUHÁ CESTA ROMŮ 

 
- předkové Romů pocházeli z Indie, 

  do Evropy přišli přes Balkánský poloostrov 

 

- jazyk - romština 

 

- kočovný způsob života 

 

- živili se příležitostnými řemesly, obchodem s koňmi,  

  hudebními, tanečními a divadelními vystoupeními 

 

- odlišný vzhled a chování někdy vzbuzoval nepřátelství =) 

  pronásledování =) další odcizení Romů od ostatní společnosti 
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14. STOLETÍ - OBDOBÍ POHROM A NEJISTOT 

 

 

- Evropu zachvátila morová epidemie =) úbytek obyvatel 

                                                               a prohloubení bídy 

 

 

- lidé museli čelit klimatickým změnám a nepřízni počasí =) 

zničená úroda =) nedostatek potravin, hlad =) další pokles počtu obyvatel, 
vylidňování vesnic, vzpoury poddaných    

                                                                                                         

 

Počet obyvatel tehdejší Evropy klesl asi o jednu třetinu. 

 

 

Lidé hledali odpověď na otázku, proč je pohromy postihly. 

 

 

Rostla nespokojenost se stavem tehdejší církve: 

 

- mnozí církevní hodnostáři žili v přepychu a zahálce 

- církev požadovala stále vyšší poplatky a dary 

- církev hromadila majetek 

- papežský dvůr se zaplétal do politických sporů o moc 

- papežské schizma  

 
 

 

NÁPRAVA CÍRKVE 
 
Rostoucí problémy v církvi přiměly některé kněze a učence, aby hledali cesty k její 
nápravě. 
Reforma – náprava 
 
Jan Viklef 

- anglický učenec 

- důsledný návrat k zásadám Bible 

 
V Čechách prosazoval reformní myšlenky Jan Hus. 
Jan Hus 

- působil na pražské univerzitě 

- zastánce Viklefových myšlenek 

- 1409 - král Václav IV. vydal Dekret kutnohorský (omezení vlivu cizích učitelů a 

studentů na univerzitě), 

Hus zvolen rektorem 

- kázal v Betlémské kapli 



- vystupoval proti pokryteckému chování církve, odsoudil prodávání církevních 

hodností a odpustků -) odpor církevních hodnostářů -) Hus prohlášen za 

kacíře, musel odejít z Prahy, kázal na Kozím Hrádku 

- pozván na koncil do Kostnice -) uvězněn a odsouzen jako kacíř -) 6. 7. 1415 – 

Mistr Jan Hus byl upálen. 

Matematika 
 

Třída: 7c, 7d   

Předmět: Matematika 

Jméno vyučujícího: Jaroslav Grill 

Zadání platí pro období: 25.3.-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/EV6OQN9BoS5HtVUKY0OF
FVABBJnaF7pZkvQWM2ASFwU3yw?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 
- 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. 
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- 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 

 

 

Fyzika 

Fyzika – 7. ročník 
Mgr. Lukáš Filip – lukas.filip@zsgvodnany.cz 

26.3. - 1.4.2020 

 

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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Německý jazyk 

Třída : 7E 

Předmět : Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Zadání platí přibližně pro období : 

email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

 

1, Opakování slovíček 3. lekce + začít se učit slovíčka 4.lekce 

2, Vypracovat přiložené pracovní listy, poslat ke kontrole 

 

Napiš sloveso ve správném tvaru : 

Wir ……………….. (lernen)  ich ……………….. (bitten) 

es ……………….. (kommen) ihr ……………….. (verstehen) 

sie ………………..  (danken) er ……………….. (antworten)  

Sie ……………….. (heiβen)  ihr ……………….. (arbeiten) 

er ………………..  (spielen)   ihr ……………….. (kochen) 

du ……………….. (hören)  es ……………….. (malen) 

er ……………….. (machen)  ich ……………….. (sein) 

 

A teď to samé, ale rozkazovací způsob: 

Wir ……………….. (lernen)  du ……………….. (bitten) 

du ……………….. (kommen) ihr ……………….. (verstehen) 

du ………………..  (danken) du ……………….. (antworten)  

Sie ……………….. (heiβen)  ihr ……………….. (arbeiten) 

du ………………..  (spielen)   ihr ……………….. (kochen) 

wir ……………….. (hören)  du ……………….. (malen) 

Sie ……………….. (machen) du ……………….. (sein) 

 

Dopň do tabulky přivlastňovací zájmeno: 

ich du er,es sie wir ihr Sie,sie        

       

Wie spät ist es?  Napiš slovně kolik je hodin? 

5:30 …………………………………………………………. 

8:25 …………………………………………………………. 
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12:00 …………………………………………………………. 

7:45 …………………………………………………………. 

6:10 …………………………………………………………. 

A teď naopak, zapiš časový údaj: 

………… zehn nach zehn ………… zwanzig vor zwei 

………… halb drei  ………… fünf nach sieben 

…………drei Viertel drei …………zehn vor elf 

………… fünf nach Viertel sieben 

Wer ist das? Schreibe: / Kdo je to? Napiš: 

Wer ist der Mann von deiner Mutter? ………………………………. 

Wer ist die Frau von deinem Onkel? ………………………………. 

Wer ist der Vater von deiner Mutter? ………………………………. 

Wer ist die Tochter von deinem Onkel? …………………………… 

Wer ist das Kind von deiner Mutter? ………………………………. 

Wer ist der Bruder von deiner Tante? ………………………………. 

Wer ist die Schwester von deiner Bruder? ………………………… 

Wer ist der Enkel von deiner Oma? ………………………………. 

W-Fragen: Správně doplň, pokus se i odpovědět (nemusíš podle pravdy!) : 

.................  heiβen Sie? ……………………………………………… 

.................  kommt er? ……………………………………………… 

................... wohnst du? …………………………………………… 

................... alt ist dein Vater? ……………………………………… 

.................... ist deine Telefonnummer? …………………………… 

.................... Tag war gestern? ……………………………………… 

.................... wohnt in Vodňany? …………………………………… 

.................... machst du? …………………………………………….. 

Přelož podle slovíček 4.lekce : přivlastňovací zájmena už umíš  

můj batoh ………………………………………….. 

jeho štětec ………………………………………….. 

naše tabule ………………………………………….. 

její kružítko ………………………………………….. 

tvoje ořezávátko ………………………………………….. 



vaše tabule ………………………………………….. 

mein Buch ………………………………………….. 

seine Schere ………………………………………….. 

ihre Federtasche ………………………………………….. 

unsere Tür ………………………………………….. 

Nakresli dle pokynů (trochu Vv neuškodí , obrázek vyfoť a pošli zvlášť): 

Ich habe groβe Familie. Meine Mutter Ema ist achtzig, ist klein und dick. Mein Vater Kvido 

ist neunundachtzig, ist groβ und dünn. Sie haben eine Katze Mitzi. Sie ist schwarz. Mein 

Mann, Bedřich,  ist vierzig und ist sehr schön. Ist groβ und schlank. Meine Schwester Dita ist 

auch groβ aber ein bisschen dick. Sie hat kleine Kinder – Zwilinge. Sie heiβen Petr und Jana 

und sind zwei Jahre alt. Mein Sohn heiβt Roman, ist zwanzig und hat schon eine Freundin. 

Sie ist alt wie Roman. Roman ist groβ wie mein Mann und schlank auch, seine Freundin ist 

ein bisschen klein, aber schön. Sie mögen Tennis. Die Schwester von Roman heiβt Eva und 

ist zwölf. Sie ist klein und schlank und spielt gern Computerspiele. Ich habe noch eine 

Tochter. Sie heiβt Romana und ist achtzehn. Sie ist ganz faul und macht nichts. Ist ein 

bisschen dick. Sie mag Pizza und Eis. Wir haben noch einen alten Hund, heiβt Rex. Ist schon 

alt und er liegt nur. Und ich? Ich heiβe Gabriela. Und wie sehe ich aus? Das ist auf dir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

Poznámky najdete na stránce https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan 

 

 

 

 

 

Překlad podtržených částí: er liegt – leží; Und wie sehe ich aus? – A jak vypadám?; Dasist auf dir – To je na tobě. 

mailto:Jan.Straka@zsgvodnany.cz
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan


 

 

Zeměpis pro 7. ročníky ZŠ – látka od 25. 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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