
Samostudium se má omezit na profilové předměty – Matematika, Český jazyk, Anglický jazyk. 

Dále na Přirodopis, Fyziku, Zeměpis, Dějepis a Německý jazyk. Výuky, volitelné předměty a 

činnosti (např. pracovní) se distančně vyučovat nemají. 

Ahoj, třído. Děkuji, že pracujete na zadáních. Jak se všichni máte?       

Filip Marek 

 

Matematika 

Třída: 7.A 

Předmět: Matematika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová 

Zadání platí pro období: 8. 6. – 21. 6. 2020 

Email: Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 

 

Podklady k samostudiu: 

SAMOSTATNÝ PROJEKT 

Do pracovního sešitu č.3 na str. 244 vypracujte Samostatný projekt – Bytový architekt: 

Je to látka procvičující měřítko plánu a mapy. Pokud jste už zapomněli, jak se určí rozměr na 

plánku, když známe rozměr ve skutečnosti, pusťte si znovu video: 
https://www.youtube.com/watch?v=oszeGvQKV3s&t=35s 

Aby se mi to lépe kontrolovalo, použijte tyto barvy (pokud nemáte barevný papír, vystřihněte 

to z bílého a nabarvěte pastelkami): 

postel – červená 

stůl – zelený 

koberec – žlutý 

komoda – modrá 

skříň – hnědá 

židle – oranžová 

lampa - růžová 

Pomůcka: Vypočítejte si rozměry postele, které budete vystřihovat. Pro kontrolu vám 

prozradím, že mají vyjít 4 cm a 2 cm. Pokud vám to takto vyšlo, jistě ostatní také dobře 

spočítáte. 

 

Žáci s podpůrnými opatřeními vypracují také zadaný projekt.  

Pokud vás tato práce zaujala, vytvořte plánek svého skutečného pokoje, nalepte ho na 

samostatný papír a vložte do sešitu. 

Dále si můžete zopakovat libovolné učivo v pracovním sešitě č.3 na str. 239 – 243 a 245 – 248. 

To si zkontrolujeme v září ve škole.  

Pečlivě si uschovejte pracovní sešity ze 7. třídy! 

Budeme v nich ještě dodělávat neprobrané učivo! 
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Úkol č. 8 
Ofoťte vypracovanou str. 244 a fotku mi pošlete na mail: 

Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 

do 21. 6. 2020, do předmětu napište: M7 - č.8 – vaše jméno a příjmení 

 

      Jitka Bromová 

 

Český jazyk 

Třída: 7.A 

Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Marek Bednář 

Zadání platí pro období: 8. 6. – 21. 6. 2020 

Email: Marek.Bednar@zsgvodnany.cz 

 

MLUVNICE 
- Z následující prezentace si vypracujte poznámky: 

- Odkaz: https://zsgvodnany-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marek_bednar_zsgvodnany_cz/EaiW2TNi4fNOlD

6rb9YdntMBqQDvj7p8wCKOBGucheKVXQ?e=DcdTid 

-  

- Pokud se Vám odkaz nepodaří otevřít, kontaktujte mě na email 

- Cvičení 1. 

- určete druhy vět vedlejších, pro začátek rozlište, zda se jedná o VV podmětné a VV 

předmětné (VV po nebo VV pt) 

- můžeš vyplnit na odkazu: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUMlJSSEU1VFkwU1RaMDY0SkwyUEwyRUhVNy4u 

- nebo do emailu 

- Souvětí: 

1. Slyšel jsem, že jsi vystudoval střední školu. 

2. Kdo tě má rád, to je tvůj kamarád. 

3. Bylo naprosto zásadní, abychom to provedli rychle. 

4. Ať si dojde na WC ten, kdo potřebuje. 

5. Koupili jsme si, co bylo potřeba. 

6. Zdálo se mi, že už dál nemůžu. 
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7. Je velice důležité, abyste tvrdě trénovali. 

8. Najezte se, kdo má hlad. 

9. Nakresli mi, co chceš nejvíc. 

10. Nezapomeň, co jsme si slíbili. 

 

- Cvičení 2 – Doplňte čárku do souvětí, pokud odpovídáte do on-line testu, překopírujte souvětí 

do odpovědi a čárku poté do odpovědi doplňte: 

- Odkaz: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUODNVVlpYNE9NRlc4U1FWTk9WNkRBTlpGWS4u 

 

- Souvětí: 

1. Nestihli jsme autobus protože Roman zaspal. 

2. Kam půjde ona půjdu i já. 

3. Jestli to nepřineseš jsme v průšvihu oba dva. 

4. Zavolej mi až dorazíte na místo. 

5. Nekřič na mě když to byla tvoje chyba 

6. Našel jsem malé ptáče které mělo poraněné křídlo. 

7. Pokaždé ti říkám aby sis dával pozor. 

8. Přijď až se na to budeš cítit. 

9. Lepší by bylo kdybys pořád jen nesliboval. 

10. Přeji vám hlavně zdraví protože to je nejdůležitější. 

 

LITERATURA 
- Poslechni si následující audio a odpověz na otázky: 

- Exkurze do ZOO (Šimek / Grossman): 

1. https://www.youtube.com/watch?v=PwNLWYEeU9A 

-  Odysseovy cesty: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=87NwGavRHiM&list=PLivGWUAxHgikgE

yVhiZE4nwobW-oGyoku&index=42 

2. https://www.youtube.com/watch?v=GPUxjjCuGwM&list=PLivGWUAxHgikgE

yVhiZE4nwobW-oGyoku&index=43 

- Otázky: 

1. Jak potrestal profesor Zelí žáky, když dělali takový nepořádek, že do třídy přišel 

ředitel? 

2. Jakou větou přesvědčil profesor Zelí pokladní, aby dal jeho třídě slevu? 
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3. Kterého žáka se týká věta: „Vidíš blbe, kdyby ses byl učil …“ 

4.  Kdo jsou kyklopové? 

5. Proč se Odysseus kyklopovi představil jako „Nikdo“? 

- Odpovídat můžete i on-line: 

- https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUOTlWOVVHUktIREhUUFVEWlY1MDUxVE1VSC4u 

 

Anglický jazyk  

Třída: 7.A (skupina 1Aj7)  

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 8. 6. – 21. 6. 2020 

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 
 

V posledním období se podíváme na opakování a četbu 4. lekce. 

• V učebnici na straně 52 si přečtěte a přeložte krásný článek The Big Apple. Slovní zásoba je 

v pracovním sešitu. 

• Na straně 53 v učebnici se dozvíte něco z dějepisu. Přečtěte a přeložte si článek o moru. Slovní 

zásoba je v pracovním sešitu. 

• Projděte si cvičení 1, 2, 3 a 4 v učebnici na straně 54. Jedná se o opakování gramatiky a slovní 

zásoby ze čtvrté lekce. Cvičení 3 vypracuj do školního sešitu. Cvičení vyfoťte nebo přepište do 

e-mailu a pošlete mi ho. 

• Opakování naleznete i v pracovním sešitu na straně 42 a 43. Cvičení vyplňte. 

• Na závěr si přečtěte a přeložte text o čajovém klipru, který naleznete na straně 85. Kdo byl 

v Londýně, určitě se u něj vyfotil.  

Na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor -> Mgr. Filip Marek (odkaz: 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip) pod mým profilem naleznete správné odpovědi 

na cvičení v pracovním sešitu. Dále tam přidávám i odkazy na vysvětlení probírané látky. Kdyby měl 

někdo pocit, že chce ještě více nebo kdybyste potřebovali něco prokonzultovat, jsem k dispozici na e-

mailu.  

Na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> asistenti pedagoga -> Bc. Iva Filipová - 

odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/filipova-iva naleznete spoustu materiálů, her a videí 

k procvičování a zlepšování vaší angličtiny. Využijte to. 

Kdybyste cokoli potřebovali, neváhejte mě kontaktovat. 
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Třída: 7.ABC (skupina 3Aj7) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Petra Čadková  

Zadání platí pro období: 8. 6. – 21. 6. 2020 

Email: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

 

Unit 3/D Kids 

1. Dopsat slovíčka 3. lekce, která nemáš ještě ve slovníčku – oddíly A,B,C,D 

2. Přečíst a přeložit 38/1 Virtual Soap 

3. Procvičování prac. sešit str.30/1 – doplnit slovíčka a napsat čísla k textu tak, jak probíhal 

rozhovor 

4. Procvičování slovní zásoby – učebnice str. 39/2 – zda jsou věty pravdivé, nepravdivé nebo 

v textu vůbec nejsou,39/4a – přelož výrazy do češtiny i pomocí slovníčku v prac. sešitě, 39/4b 

spoj věty, jak se k sobě hodí 

Vypracované úkoly pošli pro kontrolu emailem. 

 

Třída: 7.ABC (skupina 4Aj7) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 8. 6. – 21. 6. 2020 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

Listen to the 6 Minute English Concepts of Happiness with Learning English with BBC  

and answer the question below. There is a possibility to download the transcript. 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-190124/ 

 Poslechněte si Concepts of Happiness (Pojetí štěstí) a zodpovězte otázku níže. 

Můžete si stáhnout i text k poslechu. 

Which is the happiest country on Earth (based on the listening)? Is it… Listen to the 

programme to find out the answer. 

 

a)    Norway 

b)    Japan 

c)    New Zealand 

 

Listen to one minute Express English on dreams. There is a possibility to download 

the transcript. / Poslechněte si minutové povídání o snech na Express English. Můžete si 

stáhnout i text k poslechu. 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/expressenglish/2011/03/11032

4_ee_dreams_page.shtml 

And what about you? Do you remember your dreams? 
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Přírodopis 

Třída: 7. A 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Ing. Petr Rošický 

Zadání platí pro období: 8. 6. – 21. 6. 2020 

E-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 

 

PODKMEN: VZDUŠNICOVCI (Trachea ta) 

Kontrola  

Tělo hmyzu se skládá ze segmentů (článků) HLAVA, HRUĎ a ZADEČEK. 

1/ Jaké orgány najdeme na hlavě: ústní ústrojí, 1. pár tykadel, 1.pár složených očí a až 4 

jednoduchá očka 

2/ jaký druh ústního ústrojí má:  MOUCHA – lízací 

    SARANČE – kousací 

    OVÁD BZUČIVÝ – bodavě sací 

    MOTÝL – sací 

3/ Z kolika tělních článků se skládá hruď hmyzu. Jak se nazývají jednotlivé hrudní články a co 

na nich najdeme? 3. tělní články (předo, středo a zadohruď) na každém článku hrudi je jeden 

pár končetin.na středo a zadohrudi je jeden pár křídel.  

 

4/Jaký typ nohy mají tyto druhy hmyzu  KRTONOŽKA – hrabací 

      VEŠ – přichycovací 

      SARANČE – skákací 

      NOSOROŽÍK – kráčivá 

      MASAŘKA – s přísavnými polštářky 

      KUDLANKA – loupeživá 

POTÁPNÍK – plovací 

5/ Cévní soustava druh a složení – cévní soustava je otevřená skládá se z trubicového srdce a 

hřbetní cévy.  

6/ Dýchací soustava druh dýchací soustavy a stavba. Vzdušnice – trubičky vyztužené chitinem 

rozváni kyslík po celém těle a odvádí oxid uhličitý. 
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7/ Jakou barvu krve (krvomízy) má hmyz a proč? – bezbarvá neobsahuje červené krvinky 

rozvádí pouze živiny a hormony. 

8/ Smyslové ústrojí hmyzu, k čemu jednotlivé orgány slouží. 

Tykadla – hmat a čich 

Složené oko registrace pohybu 

Jednoduchá očka – světelné podmínky  

 

9/ Jak se liší rozmnožování hmyzu s proměnou dokonalou a nedokonalou?  

Pohlavní rozmnožování s vývojem nepřímým s proměnnou nedokonalou a dokonalou. Rozdíl 

je v proměně. Kdy u proměny dokonalé je stádium kukly.  

10/ Napiš mi příklady řádů hmyzu s proměnou nedokonalou a dokonalou. 

proměnou nedokonalou-saranče, kobylky, jepice, šídla, vážky, vši, kudlanky……… 

proměnou dokonalou-motýli, brouci, blanokřídlí, dvoukřídlí, blechy ……………… 

 

Dnešní úkol bude s ohledem na blížící se prázdniny lehký. 

Všechny druhy hmyzu jsou důležité. Mají svůj úkol v přírodě, ale některé druhy jsou 

nepostradatelné. 

Takovým to druhem jsou VČELY. 

1/ zhlédněte video https://www.youtube.com/watch?v=Z5wm2Me4w-Q 

2/ zapiš si jaké druhy a počet včel žijící v úlu 

3/ napiš si jaký význam mají včely. 

A to je všechno.   

Doporučené video: 

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

 

 

 

 

 

 

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


Fyzika 

Třída: 7. A 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Dušan Jůzek 

Zadání platí pro období: 8. 6. – 21. 6. 2020 

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

 

Učivo: 

• Kapaliny (učebnice str. 61-72): 

o Vlastnosti kapalin 

o Kapilární jevy 

o Hydrostatický tlak 

o Spojené nádoby 

Úkoly: 

• Přečíst látku (učivo) v učebnici (str. 61-72). 

• Napsat si poznámky (kontrola viz můj profil). 

• Otázky a úkoly (viz můj profil) 

• Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 
 

 

Zeměpis 

Třída: 7.A 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 8. 6. – 21. 6. 2020 

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Projděte si prezentace Asijští tygři, Východní Asie, Centrální Asie a Rusko. Vypracujte z nich 

poznámky a zapište si je do sešitu (vynechejte přírodní podmínky – to už zapsané máte). 

Prezentace naleznete na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský 

sbor -> Mgr. Filip Marek. Odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip 

 

Zahrajte si zeměpisnou hru na téma Asie. Tu a spoustu dalšího materiálu naleznete na 

webových stránkách školy v sekci provozní informace -> asistenti pedagoga -> Bc. Iva Filipová. 

Odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/filipova-iva 
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Dějepis 

Třída: 7.A 

Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Michaela Schánilcová  

Zadání platí pro období: 8. 6. – 21. 6. 2020 

Email: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz 

 

Je před vámi posledních 14 dní samostudia. Opište si prosím, opět poznámky (bez obrázků ☺). 

Informace, které jsou modře neopisujte. To jsou jen doporučení pro vás. Nic po vás poslat zpět nechci.  

Podívejte se na prezentaci k reformaci a protireformaci: 

https://www.youtube.com/watch?v=hjcdOEiqskI&list=PLs8T-

WHZWgDVYCARd17rP5uQVmlnHwrjQ&index=32 

A na prezentaci k Rudolfu II.: https://www.youtube.com/watch?v=apzv4opTsfI&list=PLs8T-

WHZWgDVYCARd17rP5uQVmlnHwrjQ&index=33 

Můžete se také podívat na YouTube na Dějiny udatného národa díly 51-59, které se věnují době od 

nástupu Habsburků až ke Kryštofovi Harantovi z Polžic a Bezdružic (o něm máte zmínku níže). 

 

 

Reformace a evropské státy v 16. století 

Hnutí usilující o nápravu církve.  

Martin Luther – německý mnich a učitel na univerzitě. Kritizoval církevní představitele za hromadění 

majetku. Jeho stoupenci se nazývali protestanti. Vznikla nová nezávislá církev – luterská církev. Zavedl 

přijímání podobojí (jako husité) pro všechny věřící.  

Martin Luther 
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Jan Kalvín – pocházel ze Švýcarska, založil samostatnou kalvinistickou církev. Kázal strohý a přísný 

životní styl. Kostely byly bez soch a obrazů.  

Jan Kalvín 

 

V Německu vedl spor mezi katolíky a luterány k náboženské válce. Roku 1555 Augšpurský mír – konec 

války. Šlechta si mohla vybrat mezi katolickou nebo luteránskou vírou. Jejich poddaní se museli 

podřídit. 

 

Anglie 

Zde zavedl reformu sám král Jindřich VIII. Chtěl se rozvést se svou první manželkou, ale papež mu 

nechtěl rozvod povolit. Proto založil vlastní anglikánskou církev (přijímání podobojí, angličtina jako 

bohoslužebný jazyk, sňatky kněží). Jindřich VIII. měl 6 žen a 2 z nich nechal popravit. Více si o něm 

můžete přečíst rozkliknutím odkazu ve Zdrojích obrázků.  

Jindřich VIII. 
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Hallo Jungen und Mädchen! 

V této poslední práci se zaměříme na procvičování rodu podstatných jmen (názvů školních potřeb) a 

na přídavná jména. 

1. Zopakujte si ve slovníčku názvy školních potřeb. Dávejte pozor na členy der, die, das (ten, 

ta, to), které rod vyjadřují. Nemusí se shodovat s rodem v češtině. Pomohou vám barvy. 

2. V učebnici na str. 42 čtěte slova v rámečku a překládejte do češtiny. Potom napište cv. 2 na 

str. 42 do školního sešitu, uveďte správný člen. 

3. Zopakujte si přídavná jména (vlastnosti) v učebnici str. 45/8 a vyberte k dané věci správnou 

vlastnost. Ústně. Pak si do slovníčku opište tato slova: rund = kulatý, eckig [ekich] = hranatý, 

lang = dlouhý, kurz [kchurc] = krátký. Přečtěte si věty ve cv. 9a na str. 45 a do školního sešitu 

popište 8 svých školních potřeb podle vzorce. 

4. V PS str. 36/7 trénujte rychlé vybavování slov, pozor na člen. Nacvičujte po řádcích ústně. 

5. V dalším týdnu si zopakujte cv. 7 na str. 36 v PS, docvičte rychlost. 

6. Do školního sešitu napište se členem co nejvíce věcí ve cv. 10 na str. 46 v učebnici. 

7. V PS 42 se naučte zbývající slovíčka od: Rate mal! až k das Papier. Ověřte si v učebnici na 

str. 46 ve cv. 11, že pokynům rozumíte. Tabulku překreslete do sešitu a vyplňte. 

Závěr 

Je mi líto, že hned na počátku studia němčiny byla naše společná práce na tak dlouhou dobu 

přerušena. Vím, že pro většinu z vás je němčina velmi těžký jazyk a že jste měli potíže při domácím 

samostudiu. V září se budete muset znovu vrátit k 3. a 4. lekci, všechno řádně zopakovat a procvičit. 

Neztraťte učebnic a PS. Bohužel už vás nebudu učit já, ale nová paní učitelka. Mně zůstanou jen 

vzpomínky na vás. 

Do dalších dnů vám přeji hodně zdraví, štěstí, radostí a úspěchů nejen ve škole. 

Alles Gute! Shöne Ferien! 

Eure  Deutschlehrerin 
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