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Předmět: Německý jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Zadání platí pro období. 8. 6. - 21. 6. 2020  

E – mail: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

 

Einheit 4 – Schule  

1. Učebnice str. 41 přečíst si slovní zásobu,zapsat slovíčka v prac. sešitě 

str. 42 – levý sloupec 

2. Procvičování slovní zásoby v prac. sešitě str.34/1,2,3 

3. Prac.sešit str.35/4,6 

4. Zapiš si do škol. sešitu – Grammatik str.42 – školní pomůcka se 

členem 

5. Učebnice str. 42/1,2a,b   

 

  

Předmět: Německý jazyk 

Vyučující:  Mgr. Tesařová Marie 

Zadání platí pro období: od 8. 6. do 21. 6. 2020 

Email: Marie.Tesarova@zsgvodnany.cz 

mailto:Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz
mailto:Marie.Tesarova@zsgvodnany.cz


 

 

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 

 

 

Předmět: Německý jazyk (skupina 4Nj7) 

Jméno vyučujícího:  Mgr. Nikola Bečková 

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

E-mail pro odeslání prací: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

 

Práci naleznete na webových stránkách školy v sekci provozní informace – 

učitelský sbor – Nikola Bečková 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/beckova-nikola 

 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Mgr. Petra Čadková 

Zadání platí pro období. 8. 6. - 21. 6. 2020 

E – mail: 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 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/beckova-nikola


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  

  

 

Předmět: Angličtina 

Jméno vyučujícího: Mgr. Michaela Schánilcová  

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

Email: Michaeala.Schanilcova@zsgvodnany.cz 

 

Učebnice str.41 přečíst a přeložit si článek v zeleném pozadí.  

PS str.31/4, 32/1, 68/1,3. Dopsat slovíčka Unit 3. Pošlete ke kontrole jen cvičení 

v PS pokud máte možnost. 

 

Výsledky minulých cvičení: UČ str. 38/1 1. Virtual Soap is a computer game. 2. 

Sophie Harris is Layla in a computer game. Matt Daytona is a new boy in Sophie 

Harris ´s class. Layla was dancing a lot at James ´s party in Unit 2. 

39/2 1 T, 2 doesn ´t it say, 3 F, 4  doesn ´t it say 5 T, 6 T, 7 F, 8 T 

39/4 

a) Are you going anything at the moment? Děláš teď něco? 

Come round to my place. Přijď ke mně/k nám. 

mailto:Michaeala.Schanilcova@zsgvodnany.cz


A sort of něco jako 

Here it is. Tady to je. 

The best thing is…. nejlepší je…/ nejlepší na tom je…. 

She wants to go out….. Chce jít na schůzku, rande 

Really? Vážně? 

What do you mean? Co tím myslíš? 

You must be joking! To si snad děláš legraci! 

b) 1d, 2a, 3f, 4b, 5e, 6c 



 
 

 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

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

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

 

1) 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. 

mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-190124
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-190124


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 

 

2) 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/expressenglis

h/2011/03/110324_ee_dreams_page.shtml 

 

And what about you? Do you remember your dreams? 

 

 

 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího:  Mgr.  Dušan  Jůzek 

Zadání pro období: od 8. 6. 2020 do 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 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/expressenglish/2011/03/110324_ee_dreams_page.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/expressenglish/2011/03/110324_ee_dreams_page.shtml
mailto:Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz


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. 

 

 

 

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

/EaiW2TNi4fNOlD6rb9YdntMBqQDvj7p8wCKOBGucheKVXQ?e=Dc

dTid 

-  

- 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=iD1G0PoS

1kms-7C1x-

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan
mailto:Marek.Bednar@zsgvodnany.cz
https://zsgvodnany-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marek_bednar_zsgvodnany_cz/EaiW2TNi4fNOlD6rb9YdntMBqQDvj7p8wCKOBGucheKVXQ?e=DcdTid
https://zsgvodnany-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marek_bednar_zsgvodnany_cz/EaiW2TNi4fNOlD6rb9YdntMBqQDvj7p8wCKOBGucheKVXQ?e=DcdTid
https://zsgvodnany-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marek_bednar_zsgvodnany_cz/EaiW2TNi4fNOlD6rb9YdntMBqQDvj7p8wCKOBGucheKVXQ?e=DcdTid
https://zsgvodnany-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marek_bednar_zsgvodnany_cz/EaiW2TNi4fNOlD6rb9YdntMBqQDvj7p8wCKOBGucheKVXQ?e=DcdTid
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUMlJSSEU1VFkwU1RaMDY0SkwyUEwyRUhVNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUMlJSSEU1VFkwU1RaMDY0SkwyUEwyRUhVNy4u


769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUMlJSSEU1VFkwU1RaMDY0SkwyUE

wyRUhVNy4u 

- 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. 

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=iD1G0PoS

1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUODNVVlpYNE9NRlc4U1FWTk9WN

kRBTlpGWS4u 

 

- 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. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUMlJSSEU1VFkwU1RaMDY0SkwyUEwyRUhVNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUMlJSSEU1VFkwU1RaMDY0SkwyUEwyRUhVNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUODNVVlpYNE9NRlc4U1FWTk9WNkRBTlpGWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUODNVVlpYNE9NRlc4U1FWTk9WNkRBTlpGWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUODNVVlpYNE9NRlc4U1FWTk9WNkRBTlpGWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUODNVVlpYNE9NRlc4U1FWTk9WNkRBTlpGWS4u


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=P

LivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=42 

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

ivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-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? 

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=iD1G0PoS

1kms-7C1x-

https://www.youtube.com/watch?v=PwNLWYEeU9A
https://www.youtube.com/watch?v=87NwGavRHiM&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=87NwGavRHiM&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=GPUxjjCuGwM&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=GPUxjjCuGwM&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=43
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUOTlWOVVHUktIREhUUFVEWlY1MDUxVE1VSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUOTlWOVVHUktIREhUUFVEWlY1MDUxVE1VSC4u


769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUOTlWOVVHUktIREhUUFVEWlY1M

DUxVE1VSC4u 

 

 

 

Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Michaela Schánilcová  

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

Email: Michaeala.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.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUOTlWOVVHUktIREhUUFVEWlY1MDUxVE1VSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUOTlWOVVHUktIREhUUFVEWlY1MDUxVE1VSC4u
mailto:Michaeala.Schanilcova@zsgvodnany.cz
https://www.youtube.com/watch?v=hjcdOEiqskI&list=PLs8T-WHZWgDVYCARd17rP5uQVmlnHwrjQ&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=hjcdOEiqskI&list=PLs8T-WHZWgDVYCARd17rP5uQVmlnHwrjQ&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=apzv4opTsfI&list=PLs8T-WHZWgDVYCARd17rP5uQVmlnHwrjQ&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=apzv4opTsfI&list=PLs8T-WHZWgDVYCARd17rP5uQVmlnHwrjQ&index=33


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 

 

 

Jan Kalvín – pocházel ze Švýcarska, založil samostatnou kalvinistickou církev. 

Kázal strohý a přísný životní styl. Kostely byly bez soch a obrazů.  

Jan Kalvín 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martin_Luther,_1529.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_john_calvin_reverse.jpg


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. 

 

 

Reakcí papeže na reformaci bylo svolání Tridentského koncilu, kde se věnovali 

nápravě církve. Vznikl Jezuitský řád, který se snažil šířit katolickou víru mezi 

příznivci reformace. 

Francie 

I zde probíhaly náboženské války mezi katolíky a kalvinisty (zde se jim říkalo 

hugenoti). Válkám měl udělat přítrž sňatek mezi sestrou fr. krále Markétou 

z Valois (katolička) a Jindřichem Navarským (hugenot). V noci z 23.-24.8.1572 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_VIII_of_England,_by_Hans_Holbein.jpg


došlo k povraždění několika tisíc hugenotů po celé zemi. Incident se nazývá 

Bartolomějská noc. Jindřich přestoupil na katolickou víru a r. 1598 vydal Edikt 

nantský, který zaručoval hugenotům náboženskou svobodu. 

Španělsko 

Zde vládl Filip II. Vládl neomezeně (absolutisticky). Ze země byli vyháněni 

nekatolíci. Země bohatla díky námořnímu obchodu. 

Nizozemsko 

Patřilo pod nadvládu Španělů. Válka Nizozemců o samostatnost. Nakonec bylo 

rozděleno a Sever dosáhl samostatnosti. Jih patřil i nadále pod nadvládu 

Španělů. 

Anglie 

Podporovali Nizozemce, přepadávali španělské lodě plující z Ameriky (plné 

pokladů). Filip II. vyslal španělskou válečnou flotilu Armadu (160 válečných lodí) 

proti Anglii. Byl poražen. Anglická královna Alžběta I. ukončila náboženské války 

ve své zemi →rozkvět země díky námořnímu obchodu. Za její vlády žil William 

Shakespeara. 

Alžběta I. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Darnley_stage_3.jpg


Rus 

Po dobytí Cařihradu Turky r. 1453 se moskevský kníže prohlásil za 

pokračovatele byzantské říše. 

Ivan IV. Hrozný 

Sám se nazval samovládcem vší Rusi a používal titul car. Způsob jeho vlády se 

nazývá samoděržaví. Jeho vláda byla ničím a nikým neomezená. Trpěl 

psychickými problémy, nechal popravit tisíce lidí převážně z řad vyšší šlechty. Ti 

se nazývali bojaři. Chtěl proniknout k Baltu. Zde byl zastaven spojeneckými 

vojsky Poláků a Švédů. Expanze na Sibiř. Po jeho smrti boje o trůn. Bojaři si 

zvolili za cara Michala Romanova a tím vznikla nová dynastie Romanovců. 

Ivan IV. Hrozný 

 

Turci před branami střední Evropy 

Během 16. století docházelo k bojům s osmanským Turky hlavně za vlády 

sultána Süleymana. Ohrožovali hlavně jihovýchodní a střední Evropu. R. 1529 

obléhali Vídeň. Nejobávanější byli janičáři (jako malí chlapci byli odebíráni 

křesťanským rodičům, vycvičeni a potom museli sloužit v armádě). Proti 

Turkům bojovali i čeští a moravští šlechtici a cestovatelé, kteří přinášeli 

svědectví o jejich životě. Např. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Knihu mají 

v knihovně ve Vodňanech v dospělém oddělení. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IoannIV_reconstruction_by_Gerasimov02.jpg


 

 

Habsburkové na českém trůně 

Po smrti Ludvíka Jagellonského r. 1526 vymřeli Jagellonci po meči. České stavy 

si zvolily za panovníka Ferdinanda Habsburského. Spojil 3 státy-České a 

Rakouské země a Uhry. Vznikla říše, která se nazývala Habsburská říše. 

Habsburkové vládli v našich zemích až do roku 1918. Habsburkové byli katolíci, 

avšak v Čechách lidé vyznávali i protestantské církve-husitskou, kalvínskou, 

luteránskou, Jednotu bratrskou, Novokřtěnskou. 

Ferdinand sídlil ve Vídni, kde vytvořil centralizovanou vládu s úřady pro celou 

Habsburskou říši. 

Rudolf II.  

Přestěhoval svůj dvůr do Prahy, neboť Vídeň byla ohrožována Turky. 

Podporoval umění, vědu, alchymii, astrologii, astronomii. Zval sem i slavné 

umělce a vědce (Archimboldo, Tycho de Brahe, Johannes Kepler). Jan Jessenius 

provedl v Čechách první pitvu.  

Dostal se do sporu se svým bratrem Matyášem a rozdělili si Habsburskou říši. 

Matyáš: Uhry, Morava, Rakouské země 

Rudolf II: Čechy, Slezsko, Horní a Dolní Lužice 

https://www.databazeknih.cz/img/books/81_/81297/big_cesta-krystofa-haranta-z-polzic-a-z-6us-81297.jpg


Rudolf věrným českým stavům vydal Majestát r. 1609. Zaručoval lidem 

náboženskou svobodu. Nakonec rezignoval a panovníkem se stal bratr Matyáš 

II. R. 1611. 

 

Zdroj obrázků 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kalvín 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jindřich_VIII._Tudor 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Alžběta_I. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_IV. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/cesta-krystofa-haranta-z-polzic-a-z-

bezdruzic-a-na-pecce-81297 

 

 

 

 

 

 

Předmět:  Zeměpis 

Vyučující:  Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

Učivo pro období od 8. 4. do 21. 6. 2020 

 

Zápis do sešitu: 
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Státy perského zálivu 

 

společné znaky: a) velké zásoby ropy a zemního plynu 

                              b) rozvojové státy (mají peníze pouze z ropy, nic nevyrábí) 

                              c) pouštní oblast 

                              d) Arabové = muslimové = islám 

Saudská Arábie 

 

 

poloha – arabský poloostrov 



průmysl: těžba ropy a zemního plynu = petrochemie (zpracování ropy) =vývoz  

                 ropy                  

zemědělství: pouště = oázové a závlahové zemědělství 

 

 

muslimové = islám = posvátné město Mekka 

  

 

ostatní státy: Irán 

                         Irák 

                         Omán 

                         Katar                                                                                                   

                         Jemen 

                         Spojené arabské emiráty 

                         Bahrajn 

                         Kuvajt 



 

 

Zakavkazské státy 

 

státy: Arménie 

           Ázerbajdžán 

           Gruzie 

povrch: hornatý – pohoří Kavkaz 

podnebí: suché kontinentální = studená krátká zima + suché a horké léto   

 

  

    



zemědělství: nutno zavlažovat 

                        plodiny: nížiny – citrusy, vinná réva, bavlník, olivy, fíky, tabák, čaj 

                                        vyšší polohy – jablka, broskve, obilí 

                                        hory – pastevectví – ovce a skot 

 

  

 

průmysl: těžební – ropa a zemní plyn 

                 petrochemický – zpracování ropy 

                 textilní 

                 potravinářský 

 

Střední Asie 

 



poloha: Kaspické moře až Altaj 

povrch: nížiny – Kaspická, Turanská, Kazašská plošina 

               pohoří – Pamír, Ťan-šan, Altaj 

podnebí: kontinentální = suché a horké léto + studená zima 

typy krajin: a) pouště – Karakum, Kyzylkum 

                      b) stepi 

                      c) lesy – podhůří hor 

 

zemědělství: Ferganská kotlina  

                        plodiny – tabák, mák, bavlník, ořechy 

                        chov – ovce, kozy, skot, koně, velbloudi 

 

průmysl: těžební – ropa, černé uhlí, železná ruda, uran, barevné kovy 



 

 

 

Předmět:  Matematika 

Vyučující:  Mgr. Jitka Bromová 

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

Vypracování zadaných úkolů posílejte na tento mail: 

Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz  

 

Podklady k samostudiu: 

SAMOSTATNÝ PROJEKT 

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

Bytový architekt: 

mailto:Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz


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! 

 

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 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oszeGvQKV3s&t=35s
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Předmět:   Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Ing. Petr Rošický 

Zadání platí pro období: od 8. 6. 2020 do 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:  MOUHA – lízají 

    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 

mailto:Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz


      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. 

 

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 

 

 

 


