
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída:  7.A 

Třídní učitel:   Štěpánka Suchanová 

Zadávací období:  18.1 - 25.1. 2021 

 

Předmět:   Anglický jazyk 

Vyučující:  Štěpánka Suchanová 

Učivo: Učebnice - str. 17 – reading, English Across the Curriculum,  napiš vlastními slovy o čem je 

text, odpověz na otázky, pracovní sešit - zopakuj si slovíčka z první lekce ( str.80 ) – sekce: A new 

home, Life Stages, My family, Kids, Activities, English Across the Curriculum.  

   

Předmět: Přírodopis   

Třída: 7.A,B.  

Vyučující: Ing. Petr Rošický   

telefon: 383 311 504   

e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz   

Úkol na týden 18. – 22. leden 2021  

 Říše HOUBY: 

Závěrečné opakování: 

1. Jednobuněčné houby (kvasinky) 

2. Mnohobuněčné houby a/vřeckovýtrusné (plísně) 

            b/stopkovýtrusné (pravé houby) 

Stavba těla, rozmnožování a u každá skupiny i zástupce. 

Nová látka – SLOŽENÉ ORGANISMY - LIŠEJNÍKY 

Lišejníky jsou symbiotické společenství houby  řasy či sinice.  Mají specifickou stavbu těla obrázek 58 

strana 38 (nakreslit do sešitu). Lišejníky můžeme dělit podle stavby těla na korovité, lupenité a 

keříčkovité. Zapište si i význam lišejníků a některé zástupce. 

Rozšiřující úkol! Při vycházce do přírody se pokuste najít některé zástupce lišejníků, vyfoťte je a podle knížky 

nebo pomocí určovacího klíče se pokus určit příslušný druh lišejníku a obrázek s určením mi pošli.  

 

 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/rosicky-petr
mailto:Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Symbi%C3%B3za
https://cs.wikipedia.org/wiki/Houby
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98asy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sinice


Předmět: Hudební výchova 

Učivo: Kdo ještě nevypracoval referát o zpěvákovi či skupině ( výběr je na Tobě ), do      

28.1.  2021  zkus napsat vlastními slovy.  

 

 Třída: 7.A 

Předmět: Německý jazyk (skupina 1Nj7) 

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 

Zadání platí pro období: 18. 1. – 22. 1. 2021 

E-mail: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Při online hodině budeme pokračovat v prezentaci vašich projektů. 

DÚ - Zapište si do Vokabelheft první sloupec slovíček lekce 2, na výslovnost se podíváme společně. 
Procvičte si některá slovíčka v PS 18/2 (pouze doplňování správných písmen do slovíček v řádcích níže), 
3. 

Online hodina: úterý, 9:00 

 

 

MATEMATIKA    7AB      2020/2021 

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

  

  

Úkoly na období 18.1. - 22.1.2021 

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 18.1.2021 

PS 7/2.díl: 92/1,2,3;  – opakování zlomků 

POSLAT: PS 7/2.díl: 94/2,3,4,5 - násobení zlomků. 

  

Úterý  19.1.2021 – online výuka 

PS 7/2.díl: 90/16 – opakování zlomků, 96– dělení zlomků; 97/ 15,16,17 

  

Středa 20.1.2021 

PS 7/2.díl: 98/19 

mailto:Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz
mailto:Jana.Husova@zsgvodnany.cz


POSLAT: PS 7/ 2.díl – 99/1,2,3 – dělení zlomků. 

  

Pátek 22.11.2021 – online výuka 

PS 7/2.díl: 100,101– složený zlomek. 

  

Nepovinné: PS 7/2.díl: B,C 

  



Třída: 7. AB 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 18. 01. 2021 do 24. 01. 2021  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

• Posuvné účinky síly a pohybové zákony: 
o Zákon vzájemného působení dvou těles (3.N.P.Z. - Zákon 

akce a reakce). 

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. 

 

Třída: 7. A / 7. B  

Předmět: Dějepis 

Třídní učitel: Mgr. Marek Bednář  

Zadávací období: 18. - 22. 1. 2021 

  



− Vypracuj si výpisky z následujícího výkladu: 

  

KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY (11. – 13. STOLETÍ) 

V 11. století roste v křesťanských státech v západní a střední Evropě tlak na výpravu na 

pomoc Byzantské říši a dobytí tzv. Svaté země, tedy dnešního Předního východu, zejména 

oblasti dnešního Izraele, Libanonu a Sýrie. Hlavním cílem byl Jeruzalém – místo Kristova 

ukřižování. 

Kromě náboženských pohnutek jsou zde i důvody ekonomické – oblast je dodnes důležitou 

křižovatkou mezinárodního obchodu. 

Svatou zemi i většinu severní Afriky však již od 7. století ovládají muslimští panovníci, 

jejichž náboženstvím byl islám. 

První výpravu vyhlásil papež roku 1095, účastnili se jí nejen panovníci, šlechtici a rytíři, 

ale živelně se k ní přidávaly i mnohdy zfanatizované masy věřících. V roce 1099 byl křižáky 

(účastníci výpravy označení křížem) dobyt Jeruzalém a významná část Svaté země. 

Po ztrátě Jeruzaléma (1187) proběhlo v následujících staletích několik dalších výprav, 

nakonec celou oblast znovu ovládli muslimští panovníci. 

Pro ochranu dobytých území a křesťanských poutníků vznikly ve Svaté zemi tzv. rytířské 

řády (mniši, kteří však byli ozbrojeni a oděni jako rytíři), prosluli zejména johanité a 

templáři. 

  

− Podívejte se na následující odkazy: 

o https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/prvni-krizova-vyprava-

dobyva-jeruzalem-15-cervence-1099-63939571  

o https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-krizaci-ztratili-jeruzalem-

2-rijen-152037  

− Vyplň následující test: 

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNzVWV04wQ1FEQllIRDc1T0ZJVzA4WDZTSS4u 

 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/prvni-krizova-vyprava-dobyva-jeruzalem-15-cervence-1099-63939571
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/prvni-krizova-vyprava-dobyva-jeruzalem-15-cervence-1099-63939571
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-krizaci-ztratili-jeruzalem-2-rijen-152037
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-krizaci-ztratili-jeruzalem-2-rijen-152037
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNzVWV04wQ1FEQllIRDc1T0ZJVzA4WDZTSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNzVWV04wQ1FEQllIRDc1T0ZJVzA4WDZTSS4u


Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

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

• Přečtěte si kapitolu 13 v učebnici. 

• Zapište si do sešitu poznámky – F USA – nerostné suroviny a hospodářství.  

• Na online hodině budeme pracovat s mapou hospodářství 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. A – kanál Zeměpis na Teams. 

Naše online hodina bude v úterý v 11:45.  

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

 

 

Občanská výchova 7. A   

Vyučující: Marcela Čábelová   

Zadání platí pro období: 18. 1. – 22. 1. 2021  

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

  

O online hodině nás čeká opakování. Připravte si informace v průběhu 

týdne o hinduismu, buddhismu. Stačí opět v základních bodech. Budeme 

probírat příští týden v pondělí o online hodině. 

mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz
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
mailto:Marcela.Cabelova@zsgvodnany.cz


Třída: 7.A 

Předmět: Český jazyk a literatura  

Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská  

Zadání platí pro období: 18. 1. – 22. 1. 2021 

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz  

Online hodina: úterý a středa (3. vyuč. hodina – od 10:00) 

  

Milí moji, zdravím vás v dalším týdnu distanční výuky a posílám nové zadání práce. Věřím, že s jeho 

plněním nebudete mít žádné problémy, kdyby ano, včas mě kontaktujte, ideálně přes Teams. 😉 

  

Literatura  

Dle předchozích instrukcí a rozpisu si připravte k odevzdání další zápis do čtenářského deníku (ČtD). 

Odevzdávat budete příští týden (tj. v týdnu od 25.1.). Na toto období máte všichni vybírat z našeho 

seznamu povinné literatury. Vyberete si jednu z pěti nabízených knih, kterou jste letos do ČtD ještě 

nezpracovávali, čtete jen předepsanou část (tj. jedna povídka / pohádka / pověst / balada). Seznam 

pro četbu byste měli mít u sebe, ale pro jistotu je stále uložený v Teams v našem kanále. 😉 

Přestože se jedná o četbu velmi krátkého rozsahu, věnujte zápisu patřičnou pozornost. Znovu 

připomínám, že nejdůležitější částí není popis děje (tzn. obsah), ale vaše hodnocení, názor. To 

zformulujte dle dřívějších instrukcí a pokynů (především konkrétně a s příklady z četby), jako 

jednoduché měřítko pro posouzení správného zpracování můžete použít rozsah – názor by měl být 

delší než popis obsahu.  

  

Sloh – učebnice od str. 125 – Výtah – práce s textem 

− v minulém týdnu jste si ze zdrojů, které jste si sami vyhledali, udělali zápis k výtahu 

− na online hodině ve středu vás seznámím se zdroji, které by se vám mohli hodit i do 

budoucna 

− tento týden si v praxi ověříte, zda jste tomuto slohovému útvaru porozuměli: 

o v PS na str. 84 / cv. 1a, c, d.  

▪ Kdo chce splnit i 1b, SSČ (Slovník spisovné češtiny) najdete jako odkaz přes 

Internetovou jazykovou příručku, kterou vám neustále doporučuji k práci  

▪ Stručný výtah k uvedenému textu si napište do slohového sešitu, připravte si 

na online hodinu ve středu – společně si projdeme a probereme, zda se vám 

podařilo zpracovat správně 

o až po našem rozboru vašich výtahů vám zadám zpracovat výtah z vámi vybraného 

odborného textu – bude zadáno příští týden, ale už nyní můžete nad vhodným 

textem přemýšlet (budete muset „zabrousit“ do jiných předmětů nebo do oboru, 

který vás zajímá) 

  

mailto:Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz


Mluvnice – Vybrané významné slovotvorné typy (učebnice od str. 49) – ideálně dokončení  

− tento týden navážeme na poslední online hodiny, kdy jsme se zabývali odvozováním 

podstatných jmen, řešili jsme zejména, jakou roli hrají přípony 

− stejně budeme postupovat i tento týden, tentokrát s přídavnými jmény, snad nám půjde 

lépe, když už víme, jak na to       

− větší prostor zde dostanou pravopisné problémy spojené s tvořením slov a jejich stavbou 

(kamenný x havraní) 

− určitě budete pravopis ověřovat v praxi (uč. str. 51 / cv. 7; str. 53 / cv. 1), ale s vypracováním 

počkejte až na závěr týdne – nejprve společně projdeme (připomeneme) v úterní online 

hodině. Cvičení budou do domácího sešitu, po vypracování (do neděle 24.1. nahrajete do 

své složky mluvnice).  

− stejně jako minulý týden počítejte s dodatečným zadáním práce v závislosti na naší práci v 

online hodinách, sledujte proto kanál ČJ ve svém třídním týmu pravidelně. Určitě půjde min. 

o zápis do sešitu. Pokud nám půjde v online hodině dobře, kapitolu odvozování ukončíme 

slovesy, která jsou v tomto směru jednoduchá.  

  

Přeji hodně úspěchů při samostudiu a nezapomeňte, že tento týden budu uzavírat klasifikaci, kdo má 

nerozhodnou známku (a chce tu lepší variantu), provede „inventuru“ ve svých složkách v Teams, aby 

mu tam nic nechybělo, dle inspirace v online hodině si můžete nahraná foto roztřídit do složek, fotky 

přejmenovat (označit názvem cvičení apod.). Vaše složky jsou vizitkou vaší práce v době distanční 

výuky! V případě potřeby konzultace apod. mě můžete kontaktovat, ideálně přes Teams. Nejasnosti, 

nesrovnalosti apod. probereme v online hodinách, ale musíte na ně být připraveni! Aktuální 

informace vždy v našem kanále – sledujte prosím pravidelně. V online hodinách se na vás těším! MV  

  

  

  

  

 

 

 


