
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 7.B 

Třídní učitel: Marcela Čábelová 

Zadávací období: 11. - 15. 1. 2021 

 

 

 

Předmět: Přírodopis   

Třída: 7.A,B.  

Vyučující: Ing. Petr Rošický   

   

 telefon: 383 311 504   

 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz   

Úkol na týden 11. – 15. leden 2021  

  

Říše HOUBY: 

V minulé hodině jsme se dozvěděli o stavbě těla hub stopkovýtrusných (hub vytvářející plodnice). 

Vysvětlili jsme si způsob rozmnožování a dozvěděli jsme se, že existuje velké množství druhů plodnic, 

které se liší tvarem, velikostí i barvou. Právě to jsou znaky, podle kterých se řídíme, při určování 

jednotlivých druhů hub. Na základě vaší znalosti a za pomocí učebnice strana 30 až 38. si přečtěte a 

prohlédněte obrázky, které charakterizují jednotlivé čeledi a zástupce hub.  Do sešitu si vypište 

zástupce hub, rozdělené do skupin jedlé, nejedlé a jedovaté. Upozorňuji na zápis hub, které řadíme 

mezi houby dřevokazné strana 36-37. 

  

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/rosicky-petr
mailto:Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz


Třída: 7. AB 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 11. 01. 2021 do 17. 01. 2021  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

• Posuvné účinky síly a pohybové zákony: 
o Urychlující a brzdné účinky síly na těleso (Zákon síly). 
o Zákon setrvačnosti. 

Úkoly: 

• Přečíst si a nastudovat zadané učivo z mého webového 
profilu (sloupec: Učivo) nebo z učebnice Fyzika 7 - Fraus. 
(https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan) 

• Napsat si poznámky ze zadaného učiva, popř. zkontrolovat si 
poznámky z mého webového profilu (sloupec: Poznámky).  

• Samostatně si ověřit nastudované učivo z mého webového 
profilu (sloupce: Učivo, Otázky a úkoly, Cvičení a příklady, 
Odkazy). 

• Připojit se k on-line výuce dle zveřejněného rozvrhu na webu 
školy. 

 

 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

Zdravím při distanční výuce. Na toto období máte následující úkoly: 

• Přečtěte si kapitolu 12 v učebnici na stranách 30 a 31. 

mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz


• Zapište si do sešitu poznámky – F USA - zatím stačí do prvního obrázku.  

• Na online hodině si pustíme video o USA a budeme pracovat s politickou mapou 

USA. 

• Zahrajte si zeměpisnou hru na přírodní podmínky Kanady, USA, střední a jižní 

Ameriky. 

https://www.sheppardsoftware.com/Canadian_Geography.htm 

https://www.sheppardsoftware.com/web_games.htm 

https://www.sheppardsoftware.com/South_America_Geography.htm 

Poznámky naleznete na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor 

-> Mgr. Filip Marek. Odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip 

Dále je naleznete i v týmu 7. B – kanál Zeměpis na Teams. 

Naše online hodina bude v pátek od 10:00.  

Kdybyste potřebovali něco prokonzultovat, jsem k dispozici na Teams a e-mailu. 

 

 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Třída: 7.B 

Období: 11.1.- 15.1. 2021 

Vyučující: Mgr. Petra Čadková 

Online hodina: čtvrtek 14.1. v 10.00, pátek 15.1. v 11.00 

 

Unit 1/D 

 

• Zápis slovní zásoby části 1D s přepisem -PS str.80 

• Čtení a překlad článku Kids - čtení při online hodině na známky 

• Čtení a překlad článku Families - čtení při online hodině na známky 

• Doplnění jmen z příběhu do cvičení 2 na str. 14 v učebnici-napiš věty do školního 
sešitu 

https://www.sheppardsoftware.com/Canadian_Geography.htm
https://www.sheppardsoftware.com/web_games.htm
https://www.sheppardsoftware.com/South_America_Geography.htm
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip


• Procvičování minulého času prostého-PS str.13 cv.5- napiš, co Jason dělal nebo 
nedělal minulý týden 

Rady ke cvičení: 

Slovesa pravidelná: clean, study,phone,watch - přidáme koncovku –ed nebo -d 

Slovesa nepravidelná: buy,get - vyhledej tvary na deskách 

Zápor: didn´t + infinitiv 

 

 

 

Předmět: Německý jazyk 

Třída: 7.B 

Období: 11.1.- 15.1. 2021 

Vyučující: Mgr. Petra Čadková 

Online hodina: středa 13.1. v 11.00 

 

 

Einheit 2 

         

 

• Zápis všech slovíček 2. lekce-pracovní sešit str.25 

• Doplnění cv. 6,7 na str.19 v PS-dokončení z online hodiny 

• Odpovědi na otázky-učebnice str.28 cv.9, napiš do školního sešitu, opiš otázku a pod 
ni napiš odpvěď 

       Rady ke cvičení 

• Wie hei3t deine Schule? Jak se jmenuje tvoje škola? 

• Wie ist deine Handynummer? Jaké je tvoje mobilní číslo? 

 



• Welche ist deine Lieblingsfarbe? Jaká je tvoje oblíbená barva? 

• Welche ist deine Lieblingsnummer?Jaké je tvoje oblíbené číslo? 

• Wie alt bist du? Kolik je ti let?  odpověď Ich bin 13. 

 

 

 

MATEMATIKA    7AB      2020/2021 

Vyučující: Jana Husová                 E-mail:      Jana.Husova@zsgvodnany.cz           

  

  

Úkoly na období 11.1. - 15.1.2021 

Prosím o zaslání označených úkolů na výše uvedenou e-mailovou adresu, a to 

vždy nejdéle  další den. Výsledky opakovacích cvičení uvedu u dalšího zadání. 

  

  

Pondělí 11.1.2021 

PS 7/2.díl: 89/12,14,15 – násobení zlomků 

POSLAT: PS 7/2.díl:88/8,9,10,11 - násobení zlomků. 

  

Úterý  12.1.2021 – online výuka 

PS 7/2.díl: 94, 95– dělení zlomků. 

  

Středa 13.1.2021 

PS 7/ 1.díl: 34– opakování převodů jednotek. 

POSLAT: PS 7/ 2.díl – 95/6,8,9 – dělení zlomků. 

  

Pátek 15.11.2021 – online výuka 

PS 7/2.díl: 96, 97– procvičování dělení zlomků. 

  

Nepovinné: PS 7/2.díl: 89/13 

 

mailto:Jana.Husova@zsgvodnany.cz


 Třída: 7. A / 7. B 

Předmět: Dějepis 

Vyučující: Mgr. Marek Bednář 

Termín: 11. 1. – 15. 1. 2020 

  

− Napište si výpisky z následující látky: 

  

ROK 1000 A ROMÁNSKÁ KULTURA 

Blížící se rok 1000 AD byl věřícími vnímán jako rok, kdy mělo dojít k apokalypse popsané 

v Bibli. V 10. století došlo k hladomorům, neúrodám atp. 

K očekávanému konci světa nedošlo a následující staletí se nesou v prudkém rozmachu 

západní Evropy – kolonizaci, rozvoji měst, zlepšení počasí, … 

Křesťanství dostává „nový náboj“ a následuje především stavební rozvoj, jehož 

nejcharakterističtějším projevem se stává ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA, typická pro 

církevní stavby (rotundy, kostely, baziliky). 

Výrazným projevem je též románské sochařství, malířství či literatura (kroniky, kodexy, 

legendy). 

Postupně došlo i ke změně vnímání postavení rytíře. Církev apeluje na šlechtice, aby se 

vcítili do role ochránců slabých a bezbranných, čímž se počíná nová tzv. rytířská kultura, 

která svého vrcholu dosáhla ve 13. – 14. století. 

  

− Vyplň opakovací test na známky: 

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNUVVNTZZOVQ4U0gzUjNLNUkxRDU3SEdIQS4u 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNUVVNTZZOVQ4U0gzUjNLNUkxRDU3SEdIQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNUVVNTZZOVQ4U0gzUjNLNUkxRDU3SEdIQS4u


 

Občanská výchova 7. B  

Vyučující: Marcela Čábelová   

Zadání platí pro období: 11. 1. – 15. 1. 2021  

Kontakt: Marcela.Cabelova@zsgvodnany.cz + chat v Teams 

  

Pěkný den v druhém týdnu nového roku 2021. tento týden při online hodině probereme resty 

z minulého týdne s tím, že si připravíte vše, co bylo na minulý týden. A také si zopakujeme 

státní svátky. Prosím projděte učebnici na straně 26 a 27. Těším se.    

 

Třída: 7.B 

Předmět: Český jazyk a literatura  

Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská  

Zadání platí pro období: 11. 1. – 15. 1. 2021 

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz  

Online hodina: úterý (1. vyuč. hodina – od 8:00) a čtvrtek (2. vyuč. hodina – od 08:55) 

  

Zdravím vás všechny v dalším týdnu distanční výuky a posílám nové zadání práce. Přeji, ať Vám jeho 

plnění jde pěkně od ruky! 😉 

  

Literatura  

Minulý týden jste četli texty online, tento týden využijeme naši čítanku. Kdo ji má ve škole, VČAS mě 

kontaktuje (nejdéle v úterý na online hodině) a domluvíme se na náhradním postupu.  

Protože v mluvnici pomalu končíme kapitolu o tvoření slov (a máme za sebou kapitolu o významu slov), 

využijeme texty v tematickém bloku Pátrání po stopách historie (od str. 47), část V zrcadle jazyka (od 

str. 60): 

• vyber si jeden až dva texty na str. 60-65, přečti ho / je a písemně odpověz do sešitu na 

literaturu na otázky a úkoly pod ním. Můžeš přečíst více textů a u každého odpovědět 

třeba jen na jeden úkol.  

• každý zodpoví celkem 3 otázky / úkoly 

  

Sloh – učebnice od str. 125 – Výtah – úvod 

− tento týden nás čeká slohový útvar „výtah“ 

mailto:Marcela.Cabelova@zsgvodnany.cz
mailto:Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz


− už jste se s ním setkali v 6. ročníku a dle naší učebnice byste si měli poznatky o výtahu 

připomenout. K „připomenutí“ (ale dost možná spíše „osvojení / nastudování“) využijeme 

Internet: 

o najdi na Internetu informace o výtahu (slohovém útvaru!) vhodné pro 7. ročník ZŠ 

o podle nich si udělej zápis do slohového sešitu, zaznamenej si i zdroj (tzn. odkaz na 

stránky) 

o použitý odkaz mi pošli do chatu v Teams – já po obdržení od vás všech zkompletuji a 

udělám přehled použitých zdrojů. Doufám, že najdete jiné než wikipedii!  

o inspirovat se můžete i na seznamu našich doporučených zdrojů (stále uložený v 

Teams), ale pevně doufám, že se vám podaří najít nové zdroje, které budete moci 

nejen při samostudiu využívat a budou vám užitečné… 

  

Mluvnice – Vybrané významné slovotvorné typy (učebnice od str. 43) 

− pomalu ale jistě se blížíme do finále v nauce o tvoření slov 

− jako povzbuzení před finišem si v kapitole 5 (Co už umíme ze slovotvorby) zopakujte, co jsme 

se dosud v tomto bloku naučili. Pokud si ujasníte, budete se snáze rozhodovat, jak dál – viz 

níže. 

− PŘED úterní online hodinou si všichni povinně přečtěte úvod do kapitoly 6 (Vybrané 

významné slovotvorné typy) na str. 43. Nabízí se vám v něm dva způsoby, jak postupovat při 

osvojování této látky. V úterý od vás budu chtít slyšet, jakou cestou byste se raději vydali.  

− obě online hodiny tento týden věnujeme mluvnici, zvládnout bychom měli odvozování 

podstatných a přídavných jmen a pravopisných problémů s tím spojených. Počítejte s 

dodatečným zadáním práce v závislosti na naší práci v online hodinách, sledujte proto kanál 

ČJ ve svém třídním týmu pravidelně. 

− minulý týden jste psali vcelku rozsáhlé pravopisné cvičení do sešitu, tak tento týden ho 

vypracujete online na webu Pravopisne.cz (odkaz níže) – vyberte si dle svého uvážení, po 

vypracování mi opět pošlete screen shot (chválím, jak bezproblémově jste tento druh kontroly 

zvládli!)       

Termín odevzdání (tj. poslání do chatu) neděle 17. 1. 2021. 

Moderní cvičebnice k procvičování pravopisu | Pravopisně.cz (pravopisne.cz) 

  

Přeji Vám hodně úspěchů při samostudiu a nezapomeňte mě v případě potřeby kontaktovat, ideálně 

přes Teams. I v novém roce platí – nejasnosti, nesrovnalosti apod. probereme v online hodinách, ale 

musíte na ně být připraveni! 😉 A stejně jako loni se na Vás těším v online hodinách! MV  

  

  

  

 

 

  

https://www.pravopisne.cz/
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