
ZADÁNÍ ÚKOLŮ K SAMOSTUDIU 
PRO OBDOBÍ 8. - 21.6. 

ČESKÝ JAZYK 
Třída: 7. D, 7. E 
Předmět: Český jazyk 
Jméno vyučujícího: Kateřina Jarolímová 
Zadání platí pro období: 8. 6. – 12. 6. 

  

Milí sedmáci, 

zdravím vás a doufám, že se máte všichni dobře. Moc vás chválím za to, jak skvěle jste si 
poradili se všemi úkoly, které jsem pro vás v období samostudia připravovala. 

Na konci samostudia si zkuste na 
adrese https://www.umimecesky.cz/korektor#ps353 udělat alespoň tři cvičení pro 
opakování pravopisu. Vaším úkolem je hledat chyby v textu. Uvidíte sami, jak nelehká je 
práce korektorů, kteří čtou po autorech jejich texty, aby se ke čtenáři dostaly bez chyb. 

Dál mi prosím posílejte už jen zápisy z četby. O tom, co jste četli, si budeme povídat hned v 
září. 

Co se týká samostudia na poslední období, je to ode mě vše. Některé z vás uvidím v pondělí 
8. 6. Další týden už ve škole nebudu, protože mě čeká menší operační zákrok. Potom už budu 
do konce školního roku doma. 

Tímto se tedy s vámi pro letošní školní rok loučím. 

Přeju vám všem krásné léto a budu se na vás těšit v září. 

paní učitelka Jarolímová 

 

 

 

MATEMATIKA 

Třída: 7.D 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill  

Email: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz 

Zadání platí pro období: 8.-21.6. 

 

 

Veškerá zadání, úkoly, postupy a kontroly najdete na stránce 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/grill-jaroslav 

https://fw.gymnaziumvodnany.cz/owa/redir.aspx?C=F0w4UORbhkOul0jrlAZhUg6sJvNAENgIBRFfCQrNGZUtiKxUU9qj-Lj_uVNlXnYmvA0Jqkcra-E.&URL=https%3a%2f%2fwww.umimecesky.cz%2fkorektor%23ps353
mailto:Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/grill-jaroslav


 

NĚMECKÝ JAZYK 

Třída: 7.D 
Předmět: Německý jazyk 
Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  
Zadání platí pro období: 8.-21.6. 
Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 
 
 

1) Opakovat slovní zásobu 

 

2) Vypracovat cvičení (poslechy doděláme ve škole) v pracovním sešitě – stránky 46 – 50 

 

3) Online si projít cvičení (i další dle vlastního výběru) na odkazech: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2534 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2644 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2533 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2535 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2545 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2543 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2541 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2640 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2551 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2561 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Třída: 7.D 
Předmět: Anglický jazyk 
Jméno vyučujícího: Dagmar Šmídová 
Zadání platí pro období:   8.6. – 21.6. 
Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 
  

 Student’s book – read p.52, send me e.3a,b p.52 – i s překladem otázek do čj 

 Workbook – p.42, e.3 – send it me, e.4,5 – don’t send it me 

 I WISH YOU HAPPY DAYS! 

mailto:Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2534
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2644
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2533
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2535
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2545
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2543
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2541
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2640
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2551
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2561
mailto:Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz


PŘÍRODOPIS 

  
Předmět: Přírodopis 
  
Jméno vyučujícího: Jan Straka 
  
Zadání platí pro období: od 8. 6. do 21. 6. 2020 
  
Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz 
  

Pokyny 

Zdravím, 
náplní tohoto bloku (definitivně posledního :-D) je vypracování poslední sady otázek a vaše 
samostatné opakování. 
  
Otázky: 
Níže naleznete poslední sadu otázek z předešlého učiva. 
Otázky naleznete také na třídních emailech i na 
odkaze: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan 
Termín pro odevzdání je pondělí: 15. 6. 2020. 
Otázky zašlu taktéž na Teams (pokud je máte). 
  
Samostatné opakování: 
Vybrané kapitoly dle vlastní volby 
Opět připomínám: Neučte se nic podrobně nazpaměť! 
  
  

Harmonogram: 

·     Termín do 15. 6. 
o     Vypracovat a zaslat otázky - naleznete níže. 

·     Termín od 8. 6. do 21. 6. 
o     Vybrané látky dle vlastního uvážení 

  
  

Př 7 otázky k látce č. 41 

Soubor si stáhni a otevři na počítači. 
Odpověz na otázky níže (vše lze vyhledat v textu). Odpověď piš k červené šipce à 
Průběžně ukládej, ať v případě problému nepřijdeš o již vypracované otázky. 
Po vypracování všech úkolů soubor ulož a odešli na e-mail: Jan.Straka@zsgvodnany.cz 
Před odesláním uprav název dokumentu – uprav třídu a doplň své příjení 

·     Původní název dokumentu: Př 7DE blok otázek…. 
·     Název pro odeslání např.: Př 7D Novák 

  
Do e-mailu, který budeš odesílat, uveď prosím také své jméno a příjmení + třídu 
  
Vypracované úkoly zašli nejpozději v pondělí: 15. 6. 2020 

https://fw.gymnaziumvodnany.cz/owa/redir.aspx?C=F0w4UORbhkOul0jrlAZhUg6sJvNAENgIBRFfCQrNGZUtiKxUU9qj-Lj_uVNlXnYmvA0Jqkcra-E.&URL=mailto%3aJan.Straka%40zsgvodnany.cz
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1)     Do jaké říše řadíme lišejníky? 

à 
  

2)     Jak nazýváme vzájemně prospěšné soužití dvou nebo více organismů? 
à 
  

3)     Jakou úlohu má v lišejníku houbovitá část? 
à 
  

4)     Jako úlohu má v lišejníku řasa nebo sinice? 
à 
  

5)     Co je to stélka? 
à 
  

6)     Jsou lišejníky náročné na životní podmínky? 
à 
  

7)     Proč se lišejníky označují jako pionýrské organismy nebo také průkopníci života? 
à 
  

8)     Kde v přírodě najdeme lišejníky? 
à 
  

9)     Co znamená, že jsou lišejníky bioindikátory? 
à 
  

10)     Pro jaký druh stélky je charakteristické to, že k podkladu přirůstá pouze v jednom bodě a 
bohatě se větví? 

à 
  

11)     Napiš, jak vypadá korovitá stélka lišejníků. 
à 

  

 

 

 

 

 



DĚJEPIS 

Třída:  7.D 
Škola: Bavorovská 
Předmět: Děj 
Vyučující: Michael Sekyrka 
Zadání platí: pro hodiny od 8.6 do 20.6. 
Prosím, opisuj pouze žluté, pověst na konci poznámek NEOPISUJ, POUZE PŘEČTI 
Vyfotografované(mobilem) opsané tyto poznámky prosím odešlete do20.6. 2020 na email 

Michael.Sekyrka@zsgvodnany.cz 

  

Prosím poslat i staré poznámky, kdo jste to ještě dosud nestihl 

  
Stránky v učebnici 134- 
Bílá Hora-pro jedny vítězství, pro druhé porážka 
  
Rudolf II-1609 vydává Rudolfův majestát(náboženská svoboda pro všechny-můžeš vyznávat 

beztrstně své náboženství) 
Rudolf II., sídlil v Praze, od r. 1611 vládne jeho bratr Matyáš  přesídlil do Vídně, jako své 

zástupce nechal v Praze místodržící 
Katolíci porušili Rudolfům majestát o náb. svobodě a sbourali 2 nekatolické kostely 

evangelíkům 
Za to evangeličtí stavové(stavové-zástupci šlechty, rytířů a měšťanů) vyhodili 1618 císařovi 

zástupce v Praze Slavatu, Martince a jejich písaře Fabricia z okna Pražského hradu-tomu se 

říká - defenestrace 
Založili si vládu 30 direktorů(10 šlechticů, rytířů a měštanů) 
Evangelíci sesadili  habsburského následníka trůnu Ferd. II z českého trůnu a zvolili 1619 

Fridricha Falckého, říká se mu  zímní král(vládl jen 1 zimu) 
Začal 30 letá válka, čeští katolíci podporováni Habsburky, čeští prostestanté nedostávali 

podporu od nikoho 
1620- rozhodující bitva mezi českými protestanty a Habsburky na Bílé hoře u Prahy 
Vítězství Habsburků, F. Flacký musí utéct 
Podívej se na video 
https://www.slavne-dny.cz/episode/10008032/bitva-na-bile-hore 

  

  
Ferdinand II-Habsburk nechal 1621 jako odvetu popravit 27 českých pánů na Staroměstkém 

náměstí, za to, že se podíleli na povstání proti Habsburkům(Jan Jesenius-provedl první pitvu v 

Čechách), po popravě useknuté hlavy pověsili na bránu Karlova mostu 
Přečti si na straně 135 kurzívou, jak probíhala poprava. 
https://edu.ceskatelevize.cz/stredoveke-lekarstvi-a-jan-jessenius-

5e441a89f2ae77328d0a6d2f 

  

https://www.slavne-dny.cz/episode/10010977/den-popravy-27-ceskych-panu-21-

cerven 

  
Poražení a vítězové 
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Ferdinanad II. Vydal listinu: 1627- Obnovené zřízení zemské- v té nařizuje, že a) jediné 

povolené náboženství katolictví 
b)Habsburkové-dědičné právo na český trůn-do té doby si Češi krále volili, teď ho dostali 

povinně dědičně 
KDO nechtěl přestoupit ke katolictví, musel opustit Čechy,tito lidé se nazývají exulanté. 
Evangelickým šlechticům zabavil Ferdinand II. Jejich majetky a zámkya lacině je prodal 

katolické šlechtě. Mezi katolické  šlechtice patřil i vojevůdce Albrech z Vladštejna 
  
Habsburkové napadli i německé protestantské státy a porazili je 
Anglie a Dánsko, a Nizozemí  dostali strach z Habsburků a začali také bojovat proti 

Habsburkům 
Ale porazil je český vojevůdce na straně Habsburků Albrecht z Valdštejna 
Byl původně kališník, ale přesoupil ke katolíkům, dostal za to lacino mnoho území a statků, 

vytvořil si svoje panství na Jičínsku, dokonce si razil i mince 
císař Ferinand II. Měl totiž strach, aby nepřešel k protestantům Valdšten 1634 v Chebu 

úkladně zavražděn, 
https://edu.ceskatelevize.cz/albrecht-z-valdstejna-5e441a8af2ae77328d0a6d44 

  
Jan Amos Komenský 
Se narodil 1592 na Moravě, byl to Český bratr(protestant), po bitvě na Bílé hoře musel utecét 

z Čech i s rodinou, protože byl nekatolík 
1622 bohužel umírá nam or jeho žena i dvě děti 
Po vyhnání z Čech působil v polském Lešně.začíná vydávat učebnice a jeho nový způsob, jak 

učit děti, ho proslavil na celém světě, byl zván do Anglie, Švédska, Uher(Maďarska) 
Komeský prosazoval, že práv na školy mají všichni-i chudě děti, i dívky, prosazoval slovníky 

s obrázky, například byl ve slovníku pes a pod ním v pěti řečech to slovo, dodnes se 

vydávají!!!, tato učebnice se nazýval a Orbis pictus-Svět v obrazech 
Komesnký říkla, že děti se mají ve škole učit praktické věci pro život. 
Komeského heslo bylo: Škola hrou-ať se žáci učí věci zábavnou formou, budou si jí více 

pamatovat 
Jeho učební postupy se používají dodnes 
Komenského postihla řada tragedií, v jeho 64 letech mu shořel jeho domov Lešno-přišel o své 

celoživotní dílo-majetek a knihovnu 
  
Komenský pracoval  až do své smrti věřil v usmíření mezi národy, nedožil se ale svého 

návratu domů do Čech, zemřel 1670  v holandském Naardeunu v cizině 
DŮ: Namaluj ze strany 140 tužkou jednoduchý obrázek J.A. Komenského 
https://edu.ceskatelevize.cz/jan-amos-komensky-5e441a8af2ae77328d0a6d4b 

  
Třicet let válčení 
Třicetiletá válka byla první celoevrospký kontiment, 
Bojovalo se na území hlavně Svaté říše římské(území Německa a Čech) 

1.     Část války začala v Praze pražskou defenestrací 
Na jedné straně bojovali Habsburkové a proti nim Švédsko, Dánsko, Francie(tu vedl Kardinál 

Richelieu) 
O Richelieum a jeho době napsal Alexandre Dumas Tři mušketýry 
  
Nadějí pro odpůrce Habsburků se stalo Švédsko 
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Švédský král Gustav Adolf se přidává na stranů Protihabsburků, ale i Francie(ačkoliv 

katolická) a vyhánějí Habsburky z Německa 
Švédové zastaveni až Valdštejnem v bitvě Lützenu 1632, Gustav Adolf v této bitvě padl(bitva 

dopadla nerozhodně) 
Na trůn nastoupila jeho chytrá dcera Krisitna-sbírala umělecká díla a knihy 
  
1648-  vojáci Kristiny-Švédové vylupují cennou sbírku Rudolfa II na  Pražském hradě, 

Švédové uloupili z Pražského hradu největší ručně psanou knihu na světě Codex gigas-

ďáblova bible 
Podívej se na zajímavé video o ďáblove bibli 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123289281-dablova-bible 

  
Kristína hodně přemýšlela o náboženství, a ačkoliv byla královna Švédů-protestantů-rozhodla 

se vzdát růnu a stát se katoličkou 
  
Mír je silnější než válka 
  
Bída a zpustošené země 
Vojáci, kteří v této válce bojovali, dostávali plat vojáka-žold,když nedostali zaplacneo, tak 

nebojovali nebo bojovali špatně  
Jídlo ale nedostávali, kradli lidem, Počet obyvatel o jednu třetinu u nás 
Vojáci znásilňovali ženy, zabíjeli sedláky 
Válka u nás začala i skončila 
  
ke konci války už bylo utrpní obyvate tak velké, že se prostí lidé bránili vojákům sami 
Pražané ubránili pravou část Prahy, 
Pražané od té doby uctívají sošku malého Ježíška-Přské jezulátko(najdi na internetu 

jeho fotku) Brno se ubránilo Švédům 
  
Přečti si pověst o Obléhaní Brna-to si neopisuj tu pověst 

Pověst: poledne v 11.00 

S obléháním Brna je spjata nejznámější brněnská pověst, která vysvětluje tradici, proč se zvoní na 

Petrově poledne o hodinu dřív. Švédové podle ní obléhali město již více než čtyři měsíce a jejich útoky 

ani snahy město vyhladovět nevedly k cíli. 15. srpna podnikl velitel švédského vojska Torstenson 

generální útok s prohlášením, že pokud město nepadne do poledne toho dne, obléhání skončí a 

odtáhne pryč. Jeho výrok se prý donesl Brňanům a když byli útočníky zle tísněni a poledne ještě 

daleko, napadlo kohosi začít zvonit poledne o hodinu dříve, dokud byla pozice obránců ještě silná. 

Generál Torstenson pak údajně dostál svému rozhodnutí a obléhání ihned ukončil. Brno bylo 

zachráněno a na připomínku této události zvoní každý den zvony katedrály sv. Petra a Pavla poledne 

už v jedenáct hodin. 

Pověst, která může vycházet z dozvuků dávné válečné propagandy, ovšem není pravdivá a 

skutečnost je pro Brňany ještě příznivější: poslední generální šturm 15. srpna trval až do večera a byl 

spolehlivě a kompletně odražen, načež Torstenson pro vyčerpání svých vojsk a nedostatek času 

obléhání vzdal. 

Wikipedie  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obl%C3%A9h%C3%A1n%C3%AD_Brna_(1645) 

  

https://fw.gymnaziumvodnany.cz/owa/redir.aspx?C=F0w4UORbhkOul0jrlAZhUg6sJvNAENgIBRFfCQrNGZUtiKxUU9qj-Lj_uVNlXnYmvA0Jqkcra-E.&URL=https%3a%2f%2fwww.ceskatelevize.cz%2fivysilani%2f10123289281-dablova-bible
https://fw.gymnaziumvodnany.cz/owa/redir.aspx?C=F0w4UORbhkOul0jrlAZhUg6sJvNAENgIBRFfCQrNGZUtiKxUU9qj-Lj_uVNlXnYmvA0Jqkcra-E.&URL=https%3a%2f%2fcs.wikipedia.org%2fwiki%2fPov%25C4%259Bst
https://fw.gymnaziumvodnany.cz/owa/redir.aspx?C=F0w4UORbhkOul0jrlAZhUg6sJvNAENgIBRFfCQrNGZUtiKxUU9qj-Lj_uVNlXnYmvA0Jqkcra-E.&URL=https%3a%2f%2fcs.wikipedia.org%2fwiki%2f15._srpen
https://fw.gymnaziumvodnany.cz/owa/redir.aspx?C=F0w4UORbhkOul0jrlAZhUg6sJvNAENgIBRFfCQrNGZUtiKxUU9qj-Lj_uVNlXnYmvA0Jqkcra-E.&URL=https%3a%2f%2fcs.wikipedia.org%2fwiki%2fKatedr%25C3%25A1la_svat%25C3%25A9ho_Petra_a_Pavla
https://fw.gymnaziumvodnany.cz/owa/redir.aspx?C=F0w4UORbhkOul0jrlAZhUg6sJvNAENgIBRFfCQrNGZUtiKxUU9qj-Lj_uVNlXnYmvA0Jqkcra-E.&URL=https%3a%2f%2fcs.wikipedia.org%2fwiki%2f15._srpen
https://fw.gymnaziumvodnany.cz/owa/redir.aspx?C=F0w4UORbhkOul0jrlAZhUg6sJvNAENgIBRFfCQrNGZUtiKxUU9qj-Lj_uVNlXnYmvA0Jqkcra-E.&URL=https%3a%2f%2fcs.wikipedia.org%2fwiki%2fObl%25C3%25A9h%25C3%25A1n%25C3%25AD_Brna_(1645)


Habsburkové neměli dostatek síly pro ovládnutí EU, protihabsburksá koalice ale neměla sílu 

úplně porazit Habsurky, 
Proto 1648- UZAVŘEN Vestfálský mír-konec třicetileté války(1618-1648) 
Bylo zabito či na nemoce umřelo tolik obyvatel, že zaniklo mnoho městeček i vesnic(tisíce) 
https://edu.ceskatelevize.cz/tricetileta-valka-a-jeji-dusledky-

5e441a8af2ae77328d0a6d42 

  
Pro české země mír zklamáním: Habsburkové upevnili svu moc -České země se proměnily v 

absolutistický stát, ve kterém držel moc rod Habsburků 
  
Lidé, vyhnáni po bitvě na Bílé hoře z Čech-zklamáni, protože se nesměli vrátit domů 
  

Do roku 1620 u nás o vládě rozhodovali na zemském sněmu(něco jako dnešní 

parlament) král a s nám i zástupci šlechty(pánů), rytířů a měst, po roce 1648 o všem 

rozhoduje pouze habsburský král 
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