
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 7.C 

Třídní učitel: Iva Vokatá 

Zadávací období: 18. - 22. 1. 2021 

 

 

Třída: 7.C. 

Předmět: Rodinná výchova 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 18.1. - 22.1.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: Doping 

Učebnice str. 99. Vypsat do sešitu, přečíst, naučit. Průběžně si opakovat probrané učivo.  

Kontrola sešitu po návratu do školy. 

 

Předmět: Pracovní činnosti 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 18.1. - 30.1.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

 Zadání: Moderní trendy současné kuchyně 

• Vypracuj stručný referát na výše uvedené téma. Zjištěné informace a 

zajímavosti můžeš doplnit obrázkem, fotografií. Referát bude tvořen  

textovou částí, obrázek bude přílohou. Termín plnění do 30.1. 2021. 

Mnoho zdaru. Referát zapiš do sešitu rodinné výchovy. Děkuji. 

 

Matematika   

Vyučující: Iva Vokatá  

Období: 18. – 22. 1. 2021  

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz  
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Pondělí 18. 1. 2021 – online hodina 

Dokončíme násobení zlomků. Vypočítáme slovní úlohy, které jsme vynechali a stranu 90. 

  

Úterý 19. 1. 2021 - samostudium 

Vypočítáte test na straně 92. Až budete mí test hotový, ofotíte ho a odevzdáte.  

Dále provedete zápis nové látky do školního sešitu. 

  

Zápis do školního sešitu: 

Dělení zlomků 

 Číslo dělíme zlomkem tak, že ho vynásobíme převráceným zlomkem. 

  

Převrácený zlomek k danému zlomku získáme tak, že vyměníme čitatele a jmenovatele 

daného zlomku. 

  

  

Středa 20. 1. 2021 – online hodina 

Vysvětlíme si, jak se zapisuje převrácené číslo k danému číslu a naučíme se jak se dělí 

zlomky. 

Čtvrtek 21. 1. 2021 – samostudium 

Dopočítáte příklady na straně 94 a 95. 

 



Přírodopis   

Vyučující: Iva Vokatá  

Období: 18. – 22. 1. 2021  

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz 

Zapiš si poznámky, nakresli obrázek a vše si prostuduj v učebnici 38 – 42. 

ČLENOVCI 

− přes 1 500 000 druhů, které obývají celou planetu 

− tělo je nestejnoměrně článkované (hlava, hruď, zadeček) 

− pokožka vylučuje pevnou KUTIKULU = chitin + uhličitan vápenatý –  tvoří  pevnou oporu = 

VNĚJŠÍ KOSTRU   

Trilobit – vyhynulý prvohorní členovec 

   

PAVOUKOVCI 

 PAVOUCI, SEKÁČI, ROZTOČI A ŠTÍŘI 

tělo: hlavohruď a zadeček 

  

A. Pavouci: 

Hlavohruď: jednoduchá očka 

                   ústní ústrojí: klepítka (lov) a makadla 

                   4 páry článkovaných nohou 

Zadeček: je připojen stopkou 

               snovací bradavky -> pavučina 

Trávicí soustava: ústní otvor  - řitní otvor; trávení je mimotělní 

Cévní soustava je otevřená, srdce je trubicovité 

Dýchací soustava: plicními vaky 

Vylučovací soustava: malpighickými trubicemi 

Nervová soustava: žebříčkovitá 

Pohlavní soustava: oddělené pohlaví, vnitřní oplození, vajíčka ukládá do kokonů, vývin je 

přímý 

Zástupci: Křižák obecný 

                 Pokoutník domácí 

                 Vodouch stříbřitý 
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                 Sklípkani 

  

Nakresli si a popiš obrázek pavouka ze strany 38. 

  

B.  Sekáči = Sekáč domácí 

hlavohruď a zadeček splývají 

končetiny jsou dlouhé a tenké, snadno je odlamují 

nemají snovací žlázy, nestaví pavučiny 

   

C. Roztoči 

a. drobní cizopasníci 
b. hlavohruď je srostlá se zadečkem 

Klíště obecné: samička saje krev obratlovců, sameček je menší a v dospělosti potravu 

nepřijímá 

 Zákoška svrabová: samička vyvrtává chodbičky v pokožce – svědění – SVRAB                      

Roztoč varroa: parazit včely medonosné 

Draví roztoči – umělý chov  -> biologická ochrana rostlin 

  

A. Štíři 

tropy, subtropy 

makadla = klepeta 

zadeček je zúžený, na konci má jedový hrot 

Štír kýlnatý – střední Čechy – chráněný 

 

 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Zadání platí pro období: od 18.1.2021  

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

Online hodiny v tomto týdnu : 1N7S Pondělí 10:55 – 11:25 

                                                              Středa 10:00 – 10:30  
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                                                   3N7S : Úterý 10:00 – 10:30 

                                                               Čtvrtek 10:00 – 10:30 

  

• Tento týden – 1. online hodina – časování, popis fotografie 

                                -  2. online hodina – test Forms – překlad vět 

• Téma - Meine Familie 

 

ÚKOLY PRO TENTO TÝDEN: 

• Slovíčka 2.lekce 

• V zadání opět úkol – termín tentokrát 22.1.!!!!! 

• Nadále trénovat časování sloves!!!! 

• Na online hodiny mít připravenou učebnici a pracovní sešit 

 

Distanční učivo  

Český jazyk 7. D 

Od 18.1.2021 

Mgr. Jana Vršecká 

Pondělí 18.1.2021 – online hodina 

Zopakujte si zájmena a jejich druhy 

Skloňování zájmena jenž str. 59 -60 – opište si skloňování zájmena do školního sešitu 

Pracovní sešit str. 40 cv. 1,2, 

Úterý 18.1.2021 – literární výchova – přečtěte si ukázku v čítance a vypracujte pracovní 

list 

Pátrání po stopách historie 

František Langer – zapiš si jeho životopisná data,  str. 52 – 53 ( kdy se narodil, zemřel, 

kde žil, čím byl, co napsal) 

Pes druhé roty – přečti si ukázku a odpověz na otázky 

1. Co to byly legie za 1. světové války 

2. Které postavy v ukázce vystupují 
3. Proč vojáci znova zkoumali již prohlédnuté místo? 
4. Je v textu více řeči vypravěče nebo řeči postav? 
5. K jakým činnostem se v armádě využívají služební psi? Jak se jmenuje pes z 

ukázky? 

Replika legionářského vlaku 



1. Proč neměl vlak lokomotivu řazenou na začátku? 
2. Jak legionářské vlaky vypadaly? Popiš je. 

Středa 19.1.2021 – online hodina 

Zájmena – pracovní sešit str. 40 cv. 3,4, str. 41 cv. 5,7,8, str. 42 cv. 9 

Čtvrtek 20.1. – sloh – učebnice str. 120 – líčení – zapište se poznámky do slohového 

sešitu 

- Přečtěte si ukázku na str. 121 Procházka v dešti a do slohového sešitu vypracujte 

odpovědi na otázky cv. 1 

  

Dějepis 

Mgr. Jana Vršecká 

Od 18.1.2021 

ZAPIŠTE SI POZNÁMKY: 

30. Dlouhá cesta Romů 

Romové  

- přišli do Evropy přes Balkán 

- řemesla, divadelní vystoupení, obchod s koňmi 
- žádné písemné záznamy 
- pojem cikán – z Byzance, od počátku hanlivý charakter 
- Rom = muž 
- kočovníci 

- církev je podezírala z čarodějnictví 
- pronásledováni → odcizení Romů zbytku společnosti 
-   

31. Systematizace učiva - opakování 

  

32. Husitství a pozdní středověk 

14. století bylo dobou pohrom a nejistot 

Životy lidí ohrožovaly: 

- mor = nakažlivé, smrtelné, epidemie 

- hlad – krupobití, zima, sucho 
- klimatické změny 

→vylidnění o 1/3, vzpoury zemědělců 
Nespokojenost s církví 

- žili v přepychu a zahálce x poddaní 

- vysoké poplatky a daně 



- papežský dvůr – politické spory → přesídlení papeže z Říma do Avignonu, 

rozkol v církvi = papežské schizma – 2 papežové 

  

 Zeměpis 7. ročník 
Třída: 7. C a 7. D 

 Jméno vyučujícího: Jan Straka 

 Zadání platí do období: 22. 1. 2021 

 Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

   

Ahoj sedmáci, 

níže naleznete výukové materiály na aktuální týden ;-). 

  

Sledujte pozorně informace na TEAMS (kanál zeměpis) 

   

13. Jihozápadní Asie (JZ Asie) 
• Doděláme společně zbytek látky 13 (zadáno minulý týden) 

• Zbytek hodiny budou malé známky ze slepé mapy (pracovní list: Z 7 12b Asie obecně PRAC 

LIST) zadáno v prosinci. 
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Předmět: Občanská výchova 

Třída: 7.CD 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

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

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

  

1. Téma Přírodní a kulturní bohatství – učebnice od strany 48  

· prezentace „Ochrana přírodního a kulturního bohatství“ (vložena v Teams) – 

prezentaci neopisovat, ale projít si: 

o zamyslet se nad otázkami z prezentace 

o stránka 8 – 17 – odpovědět (stačí ústně) na otázky sami za sebe, umět 

na otázky odpovědět v online hodině 

o stránka 19 – příběh napsat písemně do školního sešitu (nezasílejte mi, 

ale mějte připravený do online hodiny) 

2. Průběžně opakovat předešlou i novou látku 

3. Mít připravené referáty v online hodině 

4. Sledovat Teams, kanál Občanská výchova (průběžné informace, testy, referáty) 
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Předmět: Anglický jazyk – celá třída 

Třída: 7. C 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Milá 7. C,  

tento týden se pustíme do další části druhé lekce (Unit 2 C). 

  

úterý 19. 1. 2021 – online hodina 

pracovní sešit  

strana 16 / cvičení 1 – kontrola domácího úkolu 

strana 17 / cvičení 3 – kontrola domácího úkolu 

slovíčka - pracovní sešit 

strana 81 / slovíčka 2C 

Podíváme na novou slovní zásobu a projdeme si výslovnost. Nová slovíčka se naučte. 

gramatika – pracovní sešit 

strana 19 / cvičení 5 - will for predictions 

V této části lekce se vrátíme k tomu jak vyjádřit předpověď budoucího děje. 

domácí úkol – pracovní sešit 

strana 18 / cvičení 2 – Spojte části slov a slova zapište. 

strana 18 / cvičení 3 – Podle nápovědy napište název místa. 

strana 19 / cvičení 4 – Doplňte správnou předložku (in nebo on). 

Zadaná cvičení si zkontrolujeme příští online hodinu. 

  

středa 20. 1. 2021 – online hodina 

pracovní sešit – kontrola domácího úkolu 

strany 18 – 19 / cvičení 2, 3, 4 – kontrola domácího úkolu 

pracovní sešit 

strana 19 / cvičení 6  
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Nejprve si vysvětlíme, jak můžeme do našich předpovědí ohledně budoucnosti začlenit 

slovesa think nebo hope. Pomůže nám tabulka v úvodu cvičení.  

Cvičení vypracujeme společně. 

  

samostudium  

poslech CD – poslech číslo 8 – pracovní sešit 

strana 18 / cvičení 1 – Poslechněte si, jak Jason popisuje svou budoucnost.  

Ve větách označte správnou možnost. 

školní sešit 

Podle zadání vytvořte předpovědi ohledně své budoucnosti. Věty zapište do školního sešitu. 

 I think …… 

I don´t think ……… 

I hope ………. 

Vaše odpovědi zkontrolujeme příští týden. 

slovíčka Unit 2 C 

Zároveň se učte nová slovíčka. 

Děkuji vám za spolupráci. 

 

 

 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Lukáš Filip  

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

Online hodina jako vždy v úterý. 

Samostudium: Opakujte si hlavní kapitoly (Pohyb, Rychlost, Síla, Newtonovy pohybové zákony), 

protože budu uzavírat známky a můžu vás individuálně kontaktovat v případě nerozhodné známky. 
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