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--- --- --- Anglický jazyk --- --- ---  
Třída: 7. E 

Předmět: anglický jazyk 

Vyučující: Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 
 

Závěrečnou část samostudia budeme věnovat opakování UNIT 4. 

 
Práci si rozumně rozvrhněte. Úkoly plňte v uvedeném pořadí.  

Do pracovního sešitu pište tužkou nebo perem, které můžete mazat. 

V dokumentu jsou pro kontrolu uvedena řešení cvičení z pracovního sešitu. 

 

Rozcvička 

V časovém limitu dvě minuty zapisujte podstatná jména, která označují různá místa ve městě. 

Kolik slov máte? 

 

Slovní zásoba 

Zopakujte si slovíčka 4 A, B, C, D. Slovíčka najdete v pracovním sešitě na stranách 82 – 83. 

 

Gramatická pravidla 

Znovu si projděte gramatická pravidla 4.1, 4.2, 4.4  - pracovní sešit strany 77 – 78. 

 

Pracovní sešit 

strana 42 / cvičení 1 – Opakujete používání členů – the, a/an. 

V článku Bella popisuje svou cestu do školy. Nejprve do cvičení doplňte the, a, an. 

Potom na mapě označte dům, kde Bella bydlí, její školu a zakreslete trasu, kudy chodí do 

školy. 

 

strana 42 / cvičení 3 – Procvičujete slovní zásobu.  

Poskládejte písmena a slova doplňte do rozhovoru. 

 

strana 43 / cvičení 5 – Opakujete použití přítomného času průběhového s budoucím 

významem k vyjádření plánovaného děje. 

Doplňte krátké rozhovory pomocí přítomného času průběhového. 

 

 

UNIT 4 – CULTURE 

 

Pracovní sešit 

Naučte se slovíčka Unit 4 Culture, slovíčka najdete v pracovním sešitě na straně 83. 

 

Učebnice 

strana 52 – Přečtěte si článek THE BIG APPLE. Snažte se porozumět. 

 

strana 52 / cvičení 2 – Co označují názvy v rámečku? 

strana 52 / cvičení 3a, b – Odpovězte si na otázky. Všechny odpovědi najdete v textu. 

 

Kontrola 
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Nyní si překontrolujte své odpovědi v pracovním sešitě. 

Případné chyby si opravte nebo si doplňte odpovědi, které jste nevěděli. 

 

Řešení cvičení z pracovního sešitu (pro kontrolu) 

strana 42 / cvičení 1 

2 the, 3 the, 4 a, 5 the, 6 the, 7 the, 8 the, 9 the, 10 the, 11 the, 12 a, 13 the, 14 the, 15 the, 

16 the, 17 the, 18 the, 19 the, 20 the, 21 a, 22 the, 23 the 

 

strana 42 / cvičení 3 

2 statue, 3 square, 4 buildings, 5 palace, 6 museum, 7 directions, 8 theatre, 9 roundabout, 

10 bridge 

 

strana 43 / cvičení 5 

1 are meeting 

2 are you getting, is taking 

3 are you going, aren´t going 

4 isn´t coming, is going 

5 Are you flying, are leaving 

6 are you playing, are travelling 

 

 

 

Doufám, že se vám opakování dařilo. 

 

Cvičení, která jsme vynechali, vypracujeme společně později během opakování učiva. 

Pracovní sešit i učebnici si na konci školního roku pečlivě uložte, budeme je potřebovat  

i příští školní rok. 

 

 

DĚKUJI VÁM ZA SPOLUPRÁCI. 

 

--- --- --- 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. 

https://www.umimecesky.cz/korektor#ps353
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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 
 

 

--- --- --- Přírodopis --- --- ---  

Přírodopis 7. ročník 
Třída: 7. D a 7. E 

 

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 

 

mailto:Jan.Straka@zsgvodnany.cz
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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   

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  

 

1) Do jaké říše řadíme lišejníky? 

 
 

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

 
 

3) Jakou úlohu má v lišejníku houbovitá část? 

 
 

4) Jako úlohu má v lišejníku řasa nebo sinice? 

 
 

5) Co je to stélka? 

 
 

6) Jsou lišejníky náročné na životní podmínky? 

 
 

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

 
 

8) Kde v přírodě najdeme lišejníky? 

 
 

9) Co znamená, že jsou lišejníky bioindikátory? 

 
 

10) Pro jaký druh stélky je charakteristické to, že k podkladu přirůstá pouze v jednom 

bodě a bohatě se větví? 

 
 

11) Napiš, jak vypadá korovitá stélka lišejníků. 
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--- --- --- Dějepis --- --- ---  
Třída: 7. E 

Předmět: dějepis 

Vyučující: Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

 

V závěrečné části samostudia se zaměříme na opakování. 

Opakovací aktivity jsou rozděleny do tří částí. 

 

1. Úkol k odeslání 

První úkol naváže na kapitoly, které jsme vypracovali v minulé části samostudia. 

Tímto úkolem vám nabízím ještě jednu možnost získat jedničku za správně zodpovězené 

otázky. Své odpovědi pošlete na adresu Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz do 12. 6. 2020. 

Děkuji. 

 

1. Kdy nastoupili Habsburkové na český trůn? 

 

2. Který panovník podepsal tzv. Majestát, který potvrzoval náboženskou svobodu? 

 

3. Kdy probíhala třicetiletá válka (od – do)? 

 

4. Jaký byl charakter třicetileté války (podstata konfliktu)? 

 

5. Zahájení českého stavovského povstání (kdy + událost) 

 

6. Co se stalo v Praze 21. 6. 1621? 

 

7. Konfiskace = 

 

8. Kdy bylo vydáno Obnovené zřízení zemské pro Čechy? 

 

9. Kdo byl Albrecht z Valdštejna? 

 

10. Jaké byly důsledky třicetileté války? 

 

 

2. Sešit na poznámky 

Prolistujte si sešit na poznámky a znovu si pročtěte zápisy ke kapitolám, kterým jsme se 

věnovali během samostudia.  

 

 

3. Učebnice 

V učebnici na stranách 148 – 149 si projděte ZÁVĚREČNÉ OHLÉDNUTÍ ZA 

STŘEDOVĚKEM A POČÁTKY NOVOVĚKU. Vypracujte si úkol 1 na straně 148. 
 

DĚKUJI VÁM ZA SPOLUPRÁCI. 
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--- --- --- Německý jazyk --- --- ---  
 

Třída : 7E 

Předmět : Německý jazyk 

Zadání platí přibližně pro období : 8.6. – 21.6.2020 

email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

 

1, pořád opakovat slovíčka 

2, opakování 4.lekce – učebnice str 46 / cv.11 – přiřadit + přepsat do sešitu na gramatiku –  

        rozkazovací způsob 

- pracovní sešit – celá strana 38 

- strana 40 / cv. 1,3 

- strana 41 / cv. 7,8 

- je to opakování lekce, neměl by být problém s vypracováním, 

nepoužívejte překladač, přeloží vám to jinak, než jak to máte umět 

vy. Pokud si nebudete vědět rady, pište!!!! 

3, naťukneme novou lekci – lekci č.5 

- učebnice strana 51 / cv.4 – přečíst nahlas, přeložit do školního sešitu 

(je to cvičení na časování sloves) + POSLAT KE KONTROLE 

--- --- --- Zeměpis --- --- ---  
xxx 

--- --- --- Fyzika --- --- ---  
xxx 

--- --- --- Matematika --- --- --- 
Veškerá zadání, úkoly, postupy a kontroly se budu zveřejňovat na školním webu na tomto 
odkazu: 
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/grill-jaroslav 
Vše bude zadáno vždy na aktuální týden 

mailto:Lukas.Filip@zsgvodnany.cz
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