
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: VII. D 

Třídní učitel: Mgr. Jana Vršecká 

Zadávací období: od 18.1. do 22.1 2021 

Třída: 7.D. 

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. 

 



 

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 :   

                                                   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 
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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 

  

  

Třída: 7.D  

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 18.1.- 22.1. 2021 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

Online výuka:  út: 9:00 do 9:30 

čt: 9:00 do 9:30 

2D Kids, going to – pro vyjádření plánů a záměrů; everyday English; will pro vyjádření 

nabídky 

Going to 

Kladný tvar – going to 

I 
You 
He, she, it 
  
We 
You  
They 

am /´m 
are/ ´re 

is /´s 
  

are/ ´re 
are/ ´re 
are/ ´re 

  
  

  
  
  
  
going to have a party next 
week. (Mám/ Máš/Má/Máme/ 
Máte/ Mají v úmyslu pořádat 
oslavu příští týden) 

  Spojení GOING TO se používá, pokud mluvíme o našich budoucích plánech a záměrech 

I´m going to phone my friend tonight. Hodlám zavolat kamarádovi / kamarádce. 

He´s going to buy a new mobile. Má v úmyslu si koupit nový mobil. 

Záporný tvar – going to 

I 
You 
He, she, it 
  
We 

´m not 
aren´t 
isn´t 

  
aren´t 
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You  
They 

aren´t 
aren´t 

  
  

going to go to bed early. 
(Nehodlám / Nehodláš/ 
Nehodlá/ 
Nehodláme/Nehodláte / 
Nehodlají jít spát brzy.) 

  

Otázka – going to 

Am 
Are 
Is 
  
Are 
Are 
Are 

I 
you 

he, she, it 
  

we 
you 
they 

  
  
going to watch a film 
tonight? (Hodlám / Hodláš/ 
Hodlá/ Hodláme/Hodláte / 
Hodlají se dívat na film dnes 
večer?) 
  

  

Krátké odpovědi – going to 

  
  
  
  
Yes,  

I 
you 

he, she, it 
  

we 
you 
they 

am 
are 
is 
  
are 
are 
are 
  

  
  
  
  

No, 

I 
you 

he, she, it 
  

we 
you 
they 

´m not 
aren´t 
isn´t 

  
aren´t 
aren´t 
aren´t 

  

  

Gramatiku si nalepte / opište do sešitu (čtvrtek 21/1) 

  

Pracovní sešit  

Prosím o vypracování cvičeních níže dle uvedeného datumu v závorce  

1)  str. 81 Slovní zásoba 2D Kids (úterý 19/1) 

2) další možné procvičení z učebnice na: 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit02/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs 

  

Příští týden bude přezkoušení žáků, kteří nemají dostatečné množství známek / mají známku 

nerozhodnou. Prosím o zajištění mikrofonu. Pokud to nebude možné, informujte mě do 19/1. 

  

  

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

 Jméno vyučujícího: Jan Straka 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit02/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs


 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 

 

Přírodopis 7. ročník 
Třída: 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 přírodopis) 

   

17. Významné skupiny členovců:  
• Budeme dodělávat tuto látky (zadáno minulý týden) 
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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) 

 

 

 

 

 

 

Předmět: Německý jazyk, skupina 2N7D 

Třída: 7.D 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

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

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

  

1. Sledovat Teams, účastnit se online hodin 

2. Opakovat slovíčka 0. a 1. lekce 

3. Učit se slovíčka celé 2. lekce 
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4. Školní sešit 

a. z učebnice s. 28, cv. 9 – celými větami odpovězte na otázky 

b. učebnice s. 31, cv. 17 – opsat česky a přeložit do němčiny 

  

5. Pracovní sešit – vypracovat: 

· s. 20, cv. 10 

· s. 21, cv. 17 

· s. 22, Bonus – vyhledat členy rodiny a správně je rozřadit podle 

mein/meine 

(cvičení mít hotová do páteční online hodiny) 

 

 

 

 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Lukáš Filip  

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

Online hodina jako vždy v pondělí. 

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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