
Předmět : Matematika 

Třída: 7.C 

Vyučující : Mgr. Soňa Samcová 

Období: 8.6. – 21.6.2020 

Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

 

Po zopakování zakreslování do soustavy souřadné nás čeká přímá a nepřímá úměrnost. Na úvod si 

vyslechněte následující video. 

https://www.youtube.com/watch?v=2uzjhw2Oe8U 

Nyní se zaměříme na přímou úměrnost. Celou s grafem i předpisem ji máte zpracovanou v prezentaci 

na následujícím odkazu. Celou prezentaci i se zakreslováním do soustavy souřadné si vypracujte do 

školního sešitu. 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/samcova-sona 

Vypracujte v PS str 158 cv A7 a A8. Z učebnice aritmetiky vypracujte str. 104 cv. 1,2,3 a 5 do školního 

sešitu. 

V případě nejasností čerpejte z odkazu nebo učebnice aritmetiky str. 100-105. 

http://www.realisticky.cz/kapitola.php?id=36 

Vše vypracované nafoťte a pošlete emailem. 

Třída: 7.ABC (skupina  4Aj7) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 8.6.- 21.6.  

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. 

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 
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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/expressenglish/2011/03

/110324_ee_dreams_page.shtml 

 

And what about you? Do you remember your dreams? 

Třída: 7.C 

Předmět: Český jazyk a literatura 

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

Jméno vyučujícího: Nikola Bečková 

Email pro odeslání prací: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Chystáš se jít od 8. 6. do školy? – Přines s sebou do hodiny úkoly ze samostudia, které ti dělaly 

problém. Podíváme se na ně znovu společně. 

MLUVNICE 

V následujícím období se podíváme na specifický větný člen, který nazýváme přístavek. Pročtěte si 
druhý oranžový rámeček v učebnici na straně 88, který tento člen stručně představuje. Do školního 
sešitu si zapište poznámky dle níže uvedeného textu. 

Přístavek 

- větný člen, který je souřadně spojen s jiným členem věty − tímto členem je nejčastěji PODSTATNÉ 
JMÉNO 

→ slovo „souřadně“ v této definici znamená, že jsou oba členy na stejné úrovni, tedy že jeden není 
nadřazen ani podřazen druhému 

- přístavek a člen, ke kterému je připojen, jsou ve vztahu PŘISTAVOVÁNÍ − to znamená, že oba tyto 
členy označují tutéž skutečnost, ale každý ji popisuje jiným způsobem 

- přístavek ve větě VŽDY oddělujeme čárkami z obou stran 

- můžeme jej z věty vypustit, věta bude přesto dávat smysl a význam sdělení se nezmění 

- přístavek může být uvozen také výrazy totiž, a to, to jest 

Př.: Karel Jaromír Erben, významný český spisovatel, je autorem mnoha známých českých pohádek. 

• přístavek označuje tutéž skutečnost jako člen, ke kterému se pojí (K. J. Erben) 

• oba členy jsou na stejné úrovni, K. J. Erben = významný český spisovatel 

• cílem přístavku je popsat tutéž skutečnost jiným způsobem 

• přístavek je z obou stran oddělen čárkami 

• přístavek bychom mohli z věty klidně vypustit a význam sdělení se nezmění 
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Krkonoše, nejvyšší české hory, navštěvuje ročně velké množství turistů. 

Jitka, moje spolužačka, chodí do školy vždy perfektně připravená. 

Arnošt, totiž můj kocour, ze všeho nejraději leží na okenním parapetě a pozoruje dění na zahradě. 

✓ Procvičujte ústně v učebnici na straně 89. 

− cv.3 vyhledejte ve větách přístavky 

− cv.4 doplňte do vět vhodné přístavky, jimiž lze popsat dané osobnosti a místa; 
můžete pracovat i s internetem 

✓ Procvičujte obdobným způsobem v PS na straně 40/cv.1, 2. 

Výukové video k přístavku zde: https://www.youtube.com/watch?v=nx8olgGCq6Y 

Úkol k odevzdání – Vyhledejte ve větách přístavky a oddělte je čárkou. Úkol odešlete ke kontrole 
nejpozději do 19. 6. 2020. 

1. Karel Hynek Mácha tvůrce Máje zemřel v roce 1836. 

2. Bedřich Smetana hudební skladatel se narodil v Litomyšli. 

3. Zhlédla Strakonického dudáka Tylovu dramatickou báchorku. 

4. Jaromír Jágr český hokejový útočník hrající za český extraligový klub Rytíři Kladnose se řadí mezi 
nejlepší hokejové hráče všech dob. 

5. Šumavu nejkrásnější české pohoří navštěvuje mnoho turistů. 

6. Božena Němcová slavná česká spisovatelka napsala Babičku. 

7. Pavle svojí nejlepší kamarádce úspěch přeji. 

8. První epizoda MasterChef Česko soutěže amatérských kuchařů byla odvysílána už v roce 2015. 

9. Mou nejoblíbenější literární postavou je Harry Potter hlavní postava stejnojmenné série od J. K. 
Rowlingové.  

10. Avengers americký akční sci-fi film od Marvel Studios se stal sedmým nejvýdělečnějším filmem 
všech dob. 

Úkol k odevzdání – Z níže uvedené nabídky si vyberte sedm výrazů. Vymyslete věty, ve kterých bude 
každý z těchto výrazů rozvíjen přístavkem. Úkol odešlete ke kontrole nejpozději do 19. 6. 2020. 

Karel Čapek, Merkur, Star Wars, Český Krumlov, Jan Hus, Miloš Zeman, Itálie, Cristiano Ronaldo, 
SuperStar, Sněžka, Povídky malostranské, Slavie, StarDance, (třída) 7.C, Asterix a Obelix, *vlastní 
výběr* 

Př.: Právě ve škole čteme Povídky malostranské, vrcholné dílo Jana Nerudy.  
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Třída: 7. ABC 
Předmět: Přírodopis 
Jméno vyučujícího: Petr Rošický 
Zadání pro období: od 8.6. 2020 do 22.6. 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 
      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. 
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A to je všechno.   
Doporučené video: 

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

 

 

Třída: 7. ABC 
Předmět: Fyzika 
Jméno vyučujícího: 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 

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. 

 

Poslední zadání domácí práce – od 8. 6. 2020 do 22. 6. 2020 

Třída: 7. ABC 
Předmět: Nj 
Jméno vyučujícího: Marie Tesařová 
Zadání pro období: od 8. 6. 2020 do 21. 6. 2020  
Učivo: 

 

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, 
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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 

Třída: 7.ABC 
Předmět: Anglický  jazyk 
Vyučující: Petra Čadková 
Zadání 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 
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 

 

 

 

 



DĚJEPIS 

Třída: 7.ABC 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Období: 8.6.-21.6. 

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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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 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 

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

Nakonec rezignoval a panovníkem se stal bratr Matyáš II. R. 1611. 
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Zápis do sešitu: 

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 
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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 

 

 


