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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

MLUVNICE 

 
ÚKOL Č. 1: Vypracujte výpisky z tohoto textu do školního sešitu, není nutné opisovat doslova 

SOUVĚTÍ PODŘADNÉ S VÍCE SPOJENÝMI VĚTAMI VEDLEJŠÍMI 

 

Souvětí s pouze jednou větou hlavní (dále VH) a jednou či více větami vedlejšími VV 

Věty vedlejší mohou být spojeny:  

Souřadně – pomocí POMĚRŮ (+, V, X, =>, <=, stupňovacího) 

Podřadně (VV je větným členem jiné VV) 

Interpunkce (čárky) se řídí stejnými pravidly jako u VV i poměrů mezi VH 

 

OBECNÝ POSTUP ROZBORU: 

Určím počet vět v souvětí a určím VH a VV (VH může existovat samostatně) 

Určím VV 

Doplním interpunkci (mezi VH a VV i mezi VV) 

 

PŘÍKLAD 1. 

Př.: „Petr řekl, že přijde a že nám to poví.“ 

SOUVĚTÍ O TŘECH VĚTÁCH (dle přísudků: „ŘEKL“, „PŘIJDE“, „POVÍ“) 

Obě ŽE jsou spojky podřadicí (píšeme před nimi čárku), tj. uvozují VV, jediná VH je tak „Petr 

řekl, …“ 

„A“ je spojkou slučovací – mezi VV není čárka 

Určit druhy VV: 

Stejné zásady jaké znáte 

Pokud jsou dvě VV spojeny souřadně, jsou stejného druhu 

 

Úkol – splňte a vyplněné odešlete ke kontrole: 
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Doplňte čárky do souvětí. Pozor na spojovací výrazy: 

Minulý měsíc jsem se rozhodla že vyrazím na nákupy protože nemám skoro co na sebe. 

Dopadlo to dobře přestože začátek byl mizerný a do poloviny zápasu se nám nedařilo. Poutník 

časem spatřil slunce které zářilo ale téměř nehřálo. Pokud budeš hodný nebo nám dokonce 

pomůžeš můžeš se pak dívat na televizi.  

Napiš mi zda se potom ozveš nebo se i zastavíš. Až se uvidíme musím ti povědět kde jsem byl 

a co jsem tam dělal. Neznám nikoho kdo by mi poradil a byl by mi tedy pomohl. Karel se mi 

svěřil že už se dlouho obává že nedokáže vyhrávat donekonečna. Zjistil jsem o tobě dost abych 

si dokázal představit jak budeš reagovat. V zimní zahradě pěstujeme řadu květin jež nelze běžně 

spatřit a jsou tak velmi atraktivní pro řadu našich turistů. 

 

LITERATURA 

DOMÁCÍ ÚKOL: 

- zpracujte si níže uvedené poznámky do školního sešitu na dějepis 

- poznámky nemusíte nutně opisovat, můžete si z nich udělat výpisky, ale text si vždy nejprve 

celý přečtěte 

- Pod každým textem jsou připojené úkoly a důležité odkazy. Úkoly mi splněné prosím odešlete 

dle Vašich možností 

LITERATURA ČESKÉHO NÁRODNÍHO 

OBROZENÍ (1770 – 1856) 
 Literatura hraje v NO zásadní roli 

 Česká odborná literatura oslovuje jen úzký okruh vzdělanců - často psaná nejprve 

německy 

 Široké vrstvy českých měšťanů oslovuje nejprve hlavně DIVADLO (dramatická 

tvorba) 

 

 

DRAMA 
 Nejdůležitější scénou v Praze bylo STAVOVSKÉ DIVADLO: 
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o České hry na okraji, přednost má německé drama a italská opera (kvalitnější než 

česká tvorba) 

o České divadlo původně určeno širokému publiku – jednoduché zápletky, nízká 

náročnost her 

 První českou scénou v Praze je celodřevěná Bouda (1786 – 1789) 

 Výraznou postavou první fáze NO je divadelník VÁCLAV THÁM, dodnes se hrají 

některé hry dramatika VÁCLAVA KLIMENTA KLICPERY 

 Nejvýraznější postavou česky psaného dramatu 1. pol. 19. stol. se stal JOSEF 

KAJETÁN TYL: 

o Dramatik, herec, novinář přezdívaný „Miláček národa“ 

o Tvorbu chápe jako službu „české věci“, organizátor společenských akcí 

o Autor populární hry Strakonický dudák či her z české historie – Jan Hus, … 

 

Úkol k Literatuře českého NO – nejprve se podívej na videa: 

 První uvedení Fidlovačky: https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-

minulosti/prvni-uvedeni-fidlovacky-21-prosinec-1834-324112 

 Kde domov můj: https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/prvni-

uvedeni-fidlovacky-21-prosinec-1834-324112 

 

1. Uveď oba původní významy slova „fidlovačka“: 

2. Na jaké scéně poprvé zazněla píseň Kde domov můj? 

3. Jaký je příběh vdovy Mastílkové (ve třech větách)? 

4. Jak byla hra Fidlovačka přijata: 

a. Diváky 

b. Publikem 

5. Kdo dostal, mj. nabídku na vytvoření jiné státní hymny a proč ji odmítl? 

 

 

 

 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/prvni-uvedeni-fidlovacky-21-prosinec-1834-324112
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/prvni-uvedeni-fidlovacky-21-prosinec-1834-324112
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/prvni-uvedeni-fidlovacky-21-prosinec-1834-324112
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/prvni-uvedeni-fidlovacky-21-prosinec-1834-324112
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DĚJEPIS 

DOMÁCÍ ÚKOL: 

- zpracujte si níže uvedené poznámky do školního sešitu na dějepis 

- poznámky nemusíte nutně opisovat, můžete si z nich udělat výpisky, ale text si vždy nejprve 

celý přečtěte 

- Pod každým textem jsou připojené úkoly a důležité odkazy. Úkoly mi splněné prosím odešlete 

dle Vašich možností 

3. FÁZE NÁRODNÍHO OBROZENÍ 

(1830 – 1848) 
 

 díky úsilí českých vědců (Palacký, Jungmann), umělců a novinářů (V. M. Kramerius, 

K. H. Borovský) se široké vrstvy českých měšťanů i venkovanů („Stőckbőhmen“ – 

kmenoví Češi, odtud „Čech jako poleno“) seznamují a postupně ztotožňují s českým 

národním hnutím, tj. cítí se být ČECHY (Čech = má svou rodná řeč – češtinu) 

 vznikají první politické požadavky týkající se postavení Čechů (i dalších Slovanů) 

v rámci Habsburské říše                  vznikají první spory Češi x Němci 

 Představitelé české politiky nejsou jednotní, postupně ale vznikají požadavky na 

zrovnoprávnění češtiny a němčiny, vztahu Čechů a Němců, atp. 

 Nejvýraznější postavou české politiky se stává „Otec národa“ František Palacký, 

později František Ladislav Rieger („Vůdce národa“) 

 Tato fáze vývoje končí potlačením revoluce r. 1848 a nastolením tzv. Bachovského 

absolutismu           

 

Úkoly – 3. fázi národního obrození: 

1. Najdi na internetu či jinde: 

a. Kdo byla pro Palackého dívka, jejíž pseudonym zněl NINA? 

b. Jaký rodinný vztah pojil F. Palackého a F. L. Riegera? 

Najdi, jak vznikaly Palackého Dějiny českého národa … a stručně popiš, jak dlouho a jakým 

způsobem pracoval (cca tři věty). 
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ANGLICKÝ JAZYK  

skupina Mgr. Filipa Marka 
 

- Přečíst článek Přítomný čas PROSTÝ vs. PRŮBĚHOVÝ na www.helpforenglish.cz 

https://www.helpforenglish.cz/article/2014012401-pritomny-cas-prosty-vs-prubehovy 

- Zkusit si cvičení Test – přítomné časy na www.helpforenglish.cz 

- https://www.helpforenglish.cz/article/2009070403-test-pritomne-casy 

- Sledujte videa na youtube kanálu Bronislava Sobotky - 

https://www.youtube.com/user/BBSobotka/videos 

Vyberte si témata, která vás zajímají. Napište, co vás zaujalo a proč. 

Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK  

skupina Mgr. Jindřišky Kraťkové 
 

Pracovní texty najdete na stránce https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/kratkova-jindriska 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK  

skupina Mgr. Marie Tesařové 
 

- Kontrola a odevzdání splněných úkolů proběhne po návratu žáků do školy. (Více informací 

bude dodáno v průběhu doby trvání mimořádných opatření.)  

1. Slovíčka opakovat + PRACOVNÍ SEŠIT strana 75 / 1. - 3. oddíl 

2. Učebnice strana 76/ cvičení 2 (ústně) 

 3. PRACOVNÍ SEŠIT strana 68/ cvičení 1,2 (písemně) 

 

http://www.helpforenglish.cz/
https://www.helpforenglish.cz/article/2014012401-pritomny-cas-prosty-vs-prubehovy
http://www.helpforenglish.cz/
https://www.helpforenglish.cz/article/2009070403-test-pritomne-casy
https://www.youtube.com/user/BBSobotka/videos
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/kratkova-jindriska
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NĚMECKÝ JAZYK 

skupina Mgr. Nikoly Bečkové 
 

Poznámka: Úkoly zasílejte ke kontrole dle svých potřeb a uvážení. 

1. Průběžně se učte slovíčka lekce 7. 

2. Učebnice str. 71: 

Přečtěte a s pomocí slovníku si přeložte cv. 12. Tučně vyznačená slova vyjadřují tvary 

množného čísla od slovíček vám již známých. Tyto tvary mají vždy člen die. Do Vokabelheft 

si tyto tvary napište společně i s jednotným číslem daných slov. Zápis by měl vypadat nějak 

takto:   das Haus - die Häuser  dům - domy 

Obdobným způsobem si vypište také slovíčka ze cv. 13. 

3. PS str. 65 - 66: Procvičte si lekci ve cvičném testu Wiederholungstest E7. 

 

 

MATEMATIKA A CHEMIE  

Mgr. Soňa Samcová 
 

- Zadání se nachází na zsgvodnany.cz na PROVOZNÍ INFORMACE  - UČITELSKÝ SBOR 

– Mgr. Soňa Samcová 

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

 

PŘÍRODOPIS 

Ing. Petr Rošický 
 

Učebnice str. 48   Nervová soustava 

Připomenou si vývoj nervové soustavy od bezobratlých až k člověku  

Nakreslit a popsat si nervovou buňku 

Reflex – pochopit stavbu reflexního oblouku a nakreslit si obrázek 62 ze strany 49 do 

sešitu. 

http://www.biomach.cz/ 

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

Mgr. Vlastimil Šmidmajer 
 

Zápis do sešitu: 

Jihovýchodní Evropa 

- Státy: Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá 

Hora, Kosovo, Severní Makedonie, Albánie 

Povrch:  

- pohoří: Dinárské hory 

                              Karpaty 

                              Stará planina 

- nížiny: Rumunská 

                             Velká uherská 

Řeky: Dunaj, Dráva, Sáva 

Obyvatelstvo:   

1. slované - bulhaři, srbové, chorvati  

2. románi – rumuni 

- nižší životní úroveň 

- náboženství:    

1. křesťanství: 

a. katolické – chorvati 

b. pravoslavné – srbové, bulhař 

2. islám – kosovci, albánci , bosňané 

Průmysl :   - těžební – barevné kovy, ropa, černé uhlí 

                   - hutnický 

                           - strojírenský 

                           - potravinářský 

Zemědělství :  - plodiny – pšenice, kukuřice, slunečnice, tabák 

Cestovní ruch – moře 

 

Používej atlas světa – vše si vyhledej  

Učebnice str. 90-91 - prohlédni obrázky 

Vypracuj otázku 3  str. 91 a pošli na můj e-mail 


