
Český jazyk 
Třída: 7. D, 7. E 

Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Kateřina Jarolímová  

Zadání platí pro období: 1.4. – 12. 4. 

Email: Katerina.Jarolimova@zsgvodnany.cz 

 

Milí sedmáci, 
tento týden budeme pokračovat v opakování vyjmenovaných slov, větných členů 

a podíváme se na psaní koncovek -ovi a -ovy. Čeká vás znovu i „diktát“. A na 

závěr nabídka zajímavých kulturních událostí. Raději se na poslední část mé 

zprávy, kterou jsem nazvala ZAJÍMAVOSTI, hned podívejte, ať vám nic 

neuteče. 

JAZYK 

I. vyjmenovaná slova  

1. Nejprve si je zopakujte s pomocí obrázků a věnujte prosím pozornost i 

slovům příbuzným:  

https://www.mojecestina.cz/article/2008102614-vyjmenovana-slova-po-

s 

Vyberte si 5 vyjmenovaných slov po s a k nim si do sešitu napište 

uvedená příbuzná slova. Zapište je formou myšlenkové mapy. V centrální 

bublině bude vyjmenované slovo a kolem něj slova příbuzná. U všech 

slov pak podtrhněte jejich společnou část, myslím tím část slova, která je 

stejná u všech slov. Této části slova se říká kořen slova. 

2. Tak a teď rovnou na cvičení. Slova, kde se spletete, si prosím napište do 

sešitu a odůvodněte jejich pravopis: 

https://www.mojecestina.cz/article/2018071601-test-otesanek-a-

vyjmenovana-slova-po-s 

3. Teď ještě slíbené chytáky! Ty si prosím zapište do sešitu a použijte 

jednotlivá slova v krátkých větách: 

https://www.mojecestina.cz/article/2009081403-chytaky-u-vyjmenovanych-

slov-po-s 

4. Samozřejmě nemůžeme vynechat opakování větných členů. Podívejte se 

tedy nejprve do svých sešitů na myšlenkové mapy větných členů a potom 

se vrhněte na cvičení: 

https://www.mojecestina.cz/article/2015030101-test-vetne-cleny-ve-

svete-harryho-pottera-1 
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Opět platí, že tam kde se spletete, je třeba větu přepsat do sešitu a určit 

člen správně. 

 

II. koncovky -ovi a -ovy 

 

5. Teď se ještě podíváme na koncovky -ovi a -ovy, protože jsem si všimla, že 

se při jejich psaní často pletete. Nejprve si tedy pozorně přečtěte 

poučení:  

https://www.mojecestina.cz/article/2009030905-koncovky-ovi-a-ovy 

A pak se dejte do cvičení: 

https://www.mojecestina.cz/article/2009032501-test-koncovky-ovi-a-ovy-1 

 

III. diktát 

6. A teď ještě krátký „diktát“. Jsem zvědavá, komu se podaří se při jeho 

opisu do sešitu nesplést ani jednou. Jak se zdá, není to zas tak 

jednoduchý úkol, jak na první pohled vypadá. Vaším úkolem je jako 

minule odůvodnit pravopis podtržených slov. 

(Děti, které mají IVP opíšou nadpis a tři věty.) 

 

Obléhaní Brna za třicetileté války 

Známá brněnská pověst vypráví o tom, proč se na Petrově zvoní poledne 

v jedenáct hodin. Způsobili to prý švédští vojevůdci, kteří v 16. století 

obléhali Brno. Během krutých a krvavých bojů se Švédové v jedné 

hospodě domluvili, že když město nedobudou, než odbije na hodinách 

poledne, odtáhnou zpět z nepořízenou. Jejich plán však vyzradil jeden 

pekařský učedník Brňanům. V jedenáct hodin, když už Švédové začínali 

vítězit, odbili Brňané na kostele poledne a Švédové museli vyklidit 

bojiště. 

 

Shrnutí úkolů z jazyka, které vyfotografujete nebo oskenujete a pošlete 

mi je: 

1. Myšlenkové mapy pěti vyjmenovaných slov s jejich příbuznými slovy a 

vyznačenými kořeny slov (viz bod 1) 

2. Věty s se slovy „chytáky“. (viz bod 3) 

3. Přepsaný „diktát“ s odůvodněním pravopisu podtržených slov 

4. Opravy všech cvičení. 
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SLOH 

Ve slohu nás teď čeká charakteristika.  

1. Nejdříve se podívejte do učebnice na str. 117, kde si přečtěte první 

červený rámeček. Do sešitu si udělejte stručný zápis. Můžete použít 

myšlenkové mapy nebo si zápisky udělat v jednoduchých bodech.  

 

2. a) Roztřiďte níže uvedené vlastnosti na kladné a záporné. Úkol 

udělejte do sešitu. 

klidný, drzý, neslušný, přátelský, zlomyslný, pracovitý, skromný, urážlivý, 

spolehlivý, nespravedlivý, nevěrný, tolerantní, pořádný, důvěřivý, 

lehkomyslný, nepořádný, vznětlivý, vlídný, lakomý, houževnatý, 

kamarádský, necitelný, nepřátelský, pokorný, velkorysý, zlý, nestálý, 

vnímavý, chamtivý, slušný  

b) Doplň seznam dalšími vlastnostmi (alespoň 6). Pomoc najdeš na stránce: 

http://rohy.famiso.cz/literatura/seznam-lidskych-vlastnosti.php 

 

3. Znovu se vrátíme do učebnice na str. 118, kde vás čeká cv. 3. Vaším 

úkolem je k uvedeným rčením doplnit vlastnosti. Úkol vypracujte do 

sešitu. 

4. Poslední dva úkoly, které po vás chci v této přípravné fázi psaní 

charakteristiky, najdete v pracovním sešitě na str. 57/ 1, 2a. Cvičení 

mi prosím pošlete. 

LITERATURA 

 

V čítance na str. 99 si prosím přečtěte prolog (úvod) Pohádek tisíce a 

jedné noci.  

Odpovězte na následující otázky. Odpovědi napište do sešitu, 

vyfotografujte je nebo oskenujte a pošlete mi je. 

Pomoc hledejte na stránkách: 

https://www.mojecestina.cz/article/2014071001-co-je-proza-poezie-

a-drama 

https://www.mojecestina.cz/article/2019040201-epika-a-lyrika 

 

1. O jakou literární formu textu se jedná? 

a) próza 
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b) poezie 

d) drama 

 

2. O jaký literární druh se jedná? 

a) lyrika 

b) epika 

3. Jaké najdeš v první sloce přirovnání? 

4.  

5. Má každá sloka stejný počet veršů? Kolik veršů má případně většina 

slok? 

6. Vytvoř myšlenkovou mapu postav krále a Šahrazád a uveďte v ní 

vše, co jste se o nich dozvěděli. 

ZAJÍMAVOSTI 

Zájemci můžou na https://www.youtube.com/watch?v=-LTkNc4CRdw 

zhlédnout jeden z příběhů Pohádek tisíce a jedné noci. Doporučuju vám to, je to 

moc pěkné. 

Také bych vám ráda doporučila, abyste se podívali na  divadelní představení 

Divadla Drak, které divákům nabízí videa těchto dvou divadelních her pro děti: 

1. divadelní hra Amundsen kontra Scott – můžete sledovat kdykoliv ve 

středu 1. 4. 

https://draktheatre.cz/repertoar/drak-na-doma-amundsen-kontra-scott/  

O představení: 

Roku 1910 se britský námořník a polárník Robert Scott vydal na cestu 
za svým životním snem, dobytím jižního pólu. Na zastávce na Novém 
Zélandu ho však čekal lakonický vzkaz od dalšího vyhlášeného 
dobyvatele polárních krajin, Nora Roalda Amundsena: „Jedu na jih, 
s úctou Amundsen.“ Tím byl pomyslně odstartován závod o  prvenství 
na místě ležícím kdesi daleko v nehostinné pustině. Na místě, které je 
ničím uprostřed ničeho… 

Naše inscenace vypraví příběh Scottovy cesty tak, jak ji zaznamenal ve 
svém strhujícím deníku, a je poctou jedné velké porážce. 

2. divadelní hra Poslední trik George Méliése. – kdykoliv v pátek 3. 4. 

https://draktheatre.cz/repertoar/drak-na-doma-posledni-trik-georgese-
meliese/ 

O představení: 

https://www.youtube.com/watch?v=-LTkNc4CRdw
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Inscenace inspirovaná pozoruhodným životním příběhem a  dílem 
průkopníka kinematografie George Méliése zve diváky do lákavého 
prostředí kouzelníků, triků a magie. Na Meliésův svět plný bezbřehé 
imaginace je dokonce i smrt krátká, neboť celuloid, iluze a fantazie jsou 
zbraně, které snad mohou i Zubatou porazit…Nebo ne? To se dozvíme na 
konci cesty fascinujícím životním příběhem největšího filmového kouzelníka 
všech dob. 

 

Uvidíte-li některou z her, určitě mi napište, jaký to ve vás vyvolalo dojem. Budu 

se moc těšit na jakoukoli vaši reakci. 

 

 

Stále nemám od všech název knížky, kterou právě čtete. Prosím, pošlete mi co 

nejdříve jméno autora i knížky. 

Zdraví vás, klidné dny a zajímavé kulturní zážitky vám přeje 

paní učitelka Jarolímová 
 

 

 

Matematika 
Třída: 7c, 7d   

Předmět: Matematika 

Jméno vyučujícího: Jaroslav Grill 

Zadání platí pro období: 1. 4. – 12. 4.  

Email: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz 

 

 
1) Zašlete mi ke kontrole na můj školní email vyfocené příklady z 1. týdne, tedy: str. 157 / A1, A2, A3, 
A4, A5, str. 158/cv.A7 a str. 161/cv.A1 (udělej okamžitě, ti co již poslali nemusí) 
  
2) Příklady z pracovního sešitu ze strany: 166 - 169 zkontrolujte zde: 
https://zsgvodnany-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jaroslav_grill_zsgvodnany_cz/Ech_MI9GuZZNrkwBnk2AP90B9pu
GmwAtad1thtPFItHgxA 
 
3) do soboty 4. 4. – zašli ke kontrole příklady ze str. 166 - 169 
 
4) Jak sledovat videa: 

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 
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Téma na další týden: PROCENTA 

a) Procenta úvod 
1) Učebnice str. 113 – 115 (nastudovat) 

 
2) Videa:  

https://www.youtube.com/watch?v=aNserce52GE  (postačuje část videa, do 1:12) 

https://www.youtube.com/watch?v=AwXB6MzOwsk    (postačuje část videa, do 1:43) 

 
3) Zápis do sešitu: zelený rámeček str. 113 + oba rámečky na str. 114 v učebnici 

4) Pracovní sešit – 205/ A1 až A6 – vypracuj na základě videa, případně učebnice 

 

b) Výpočet procentové části 
1) Učebnice str. 116 – 123 (nastudovat) 

2) Videa:  

https://www.youtube.com/watch?v=aNserce52GE  (shlédnout celé) 

https://www.youtube.com/watch?v=AwXB6MzOwsk    (shlédnout celé) 

https://www.youtube.com/watch?v=64-fLbdiT60      (shlédnout celé) 

https://www.youtube.com/watch?v=w08rAys1ryg     (shlédnout celé) 

 

3) Zápis do sešitu: rámeček str. 116 + rámeček str. 117 + rámeček str. 119 + rámeček a příklad 

str. 120 

4) Pracovní sešit – 206/A7, A8, A9, A12 (vypracuj) 

                              207/A13, A14 (vypracuj) 

 

 

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

1.4. - 12.4.2020 

 

V učebnici na stranách 71-72 je krátká kapitola Spojené nádoby. Prostudujte si toto téma 

a Shrnutí z konce kapitoly si zapište do sešitu. Poznámky doplň alespoň dvěma obrázky. 

 

Zeměpis 
Práce pro 7. ročníky do 12/4 
Od: radek.hrdlicka@zsgvodnany.cz  

 Jako vždy: zápis si přepište do sešitů, místa, zmíněná v zápisu, si ukazujte v atlasech 

 Kapitola s obrázky, které si můžete prohlédnout, začíná v učebnici na str. 56 (zde se 
započítává do Střední Asie i Mongolsko, které jsme už ale probrali v rámci Východní Asie) 

 
Střední (Centrální) Asie 
Zápis: 
• Kazachstán 
• Uzbekistán 
• Turkmenistán 
• Kyrgyzstán 
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• Tádžikistán 
• Všechno svazové republiky SSSR (vyhledejte si na i-netu, co znamená tato zkratka) 
Hospodářství 
• Chudé republiky  
• X rychlé bohatnutí Kazachstánu (velké nerostné bohatství) 
• Zaměřené na zemědělství 
• Průmysl a služby nerozvinuté   

Zemědělství 
• Především extenzivní (nevýkonný) chov ovcí a koz (suché oblasti) 
• Produkce bavlny (vyschnutí Aralského jezera, to jsme už probírali) , ořechů, subtropického 

ovoce, obilí 
Průmysl a těžba 

• Rozvinutá těžba v Kazachstánu (kovy, uhlí, ropa, 20% světových zásob uranu) 
• hutnický průmysl (výroba kovů z kovové rudy) 
• zajímavosti z průmysl: pokud chcete, vyhledejte na i-netu tyto termíny, zjistěte, čím jsou 

zajímavé a řekněte o tom rodičům: a) tepelná elektrárna ve městě Ekibastuz b) Baykonir 
(Baykonur) c) „brána do pekla“ v Turkmenistánu 

Obyvatelstvo 
• Nízká hustota osídlení 
• Rychlý populační nárůst (např. 1/3 Uzbeků pod 14 let) 
• Míšení europoidní a mongoloidní rasy (tzv. turkické národy) 
• Výrazné menšiny Rusů 
• Nízká urbanizace – málo lidí žije ve městech (místy kočování) 
• Islám 

 

 Na další stránce máte 2 velice zajímavé texty, které si můžete – třeba během svačiny - přečíst 
 
 
 

Vláda Uzbekistánu, který je pátým největším producentem bavlny na světě, zadává kvóty na 
produkci bavlny veřejným institucím země včetně škol a nemocnic. Ty tak musí na pole, aby zadané 
kvóty splnily, vyslat 30 až 60 procent svých zaměstnanců. V případě škol chodí často na pole za děti 
jejich rodiče. Podle lidskoprávní organizace to může vést k vážnému zhoršení klíčových veřejných 
služeb v zemi, jako je zdravotní péče nebo vzdělání. 
 Uzbekistán produkuje bavlnu především v podobě surového produktu na export. Vláda přísně 
kontroluje každou fázi produkce a ukládá povinné kvóty zemědělcům i sběračům. Veškerou produkci 
pak zemědělci musí za vládou stanovené ceny prodat státu. Lidé, kteří odmítnou bavlnu sklízet, za 
sebe musí zaplatit náhradu. Od podnikatelů pak vláda vybírá speciální daně právě na podporu sklizně. 
 Při nucených pracích zemřelo tento rok (2012) 17 lidí, minulý šest. V jednom případě se 
dokonce jednalo o děti ve věku tří a pěti let. Zemřely při požáru domu poté, co je jejich matka, která 
na poli sbírala bavlnu, nechala doma samotné. Zpráva také dokumentuje případ mobilizace 13 až 
15letých dětí, které musely v některých částech země jít na pole pracovat. 

https://echo24.cz/a/w2ssR/uzbekistan-otroci-miliony-lidi-pri-sklizni-bavlny 
 

Milovník tučňáků 

Největší ašchabadské náměstí „zdobí“ 12 metrů vysoká a na 60 metrový podstavec umístěná 

socha bývalého prezidenta Sapurmurata Nijazova. V betonovém podstavci je ukrytý 

mechanismus, takže se socha neustále otáčí. Turkmenbaši, neboli Otec všech Turkmenů, jak 

si totalitní prezident sám říkal, sochu láskyplně nazýval Slunečnicí. Obyvatelé této 

středoasijské republiky jí však spíše častují posměšným názvem Gril.  

Kult osobnosti turkmenského prezidenta se rozvíjel v zemi bohaté na zemní plyn po celých 21 

let, kdy byl tento svérázný politik v různých funkcích u moci.  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9BcNCrovdn80TM&tbnid=RlZJo_E1MmXNpM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kominy-pechlat.cz%2Fnejzajimavejsi-kominy-sveta&ei=FSQQVPO2LYPgPMPUgbgG&bvm=bv.74649129,d.ZGU&psig=AFQjCNEkVNZ8bowNHTgzTdSO3gEaPbZAsA&ust=1410430343427916
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      Nijazov proslul svými šílenými plány, které chtěl za každou cenu realizovat. Toužil 

například, aby slunečný Turkmenistán měl největší rezervaci pro tučňáky, které zbožňoval. 

Přikazoval mladým lidem, aby si nechali vytrhat v této oblasti módní zlaté zuby a místo nich 

si nechali udělat bílé, populární na Západě. Zrušil tradiční turkmenské názvy měsíců v roce a 

zavedl názvy nové, jež se inspirovaly jmény jeho příbuzných, především matky. Zakázal 

cirkus, balet a operu, neboť tyto druhy umění nesnášel.  

Ve své rodné vesnici nechal postavit rodinné mauzoleum a mešitu, kam se vejde 10 tisíc lidí. 

Jméno Turkmenbaši (Otec všech Tukménů) v názvech měst, sportovních klubů, turnajů, obcí, 

ulic i náměstí je dodnes realitou, připomínající nedávnou politickou etapu.    
Zdroj: http://www.lidovky.cz/turkmenbasi-prijde-o-sochy-i-namesti-prikazal-to-soucasny-prezident-

1iq-/zpravy-svet.aspx?c=A100121_094131_ln_zahranici_mtr 

 

http://www.lidovky.cz/turkmenbasi-prijde-o-sochy-i-namesti-prikazal-to-soucasny-prezident-1iq-/zpravy-svet.aspx?c=A100121_094131_ln_zahranici_mtr
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