
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 7.B 

Třídní učitel: Marcela Čábelová 

Zadávací období: 12. 4. - 16. 4. 2021 

 

 

MATEMATIKA    7AB      2020/2021 

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

  

  

Úkoly na období 12. 4. – 16.4.2021 

U povinného úkolu bude termín splnění. Budu si zaznamenávat aktivitu při online 

výuce. V tomto týdnu bude klasifikovaný test na slovní úlohy na přímou a nepřímou 

úměrnost. 

Všechna zadání i řešení budou uložena v Souborech M7A, M7B, průběžně sledujte. 

  

Pondělí 12.4.2021 

PS 7/ 2.díl: 122/ 10, 11 – opakování kladných a záporných čísel. 

Aritmetika 7: 111/ 1, 2, 6,7 – slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost. 

Prostudujte si slovní úlohy v Aritmetice, str.109 - 111. 

  

Úterý 13.4.2021 – online výuka 

Aritmetika 7: 111/ 1, 2, 6,7 – kontrola slovních úloh. 

PS 7/3.díl: 168,169 – slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost. 

              

Středa 14.4.2021 

POSLAT do 20.00: klasifikovaný test – slovní úlohy na přímou a nepřímou 

úměrnost. Zadání bude k dispozici v 8.00. 
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Pátek 16.4.2021 -online výuka 

PS 7/ 3.díl: 172 – výklad; 173, 174 - měřítko plánu a mapy. 

  

  

Nepovinné: PS 7/3.díl: B,C. 

 

 

Předmět: Přírodopis   

Třída: 7.A,B.  

Vyučující: Ing. Petr Rošický   

  telefon: 383 311 504   

 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz   

Úkol na týden 12. – 16. dubna 2021 

kmen Členovci 

kmen Korýši 

  

Korýše můžeme rozdělit na nižší a vyšší. 

A/ NIŽŠÍ KORÝŠI - jsou vývojově starší, méně dokonalí. Často mikroskopičtí živočichové (např. 

buchanky, perloočky, žábronožky). Spolu s dalšími drobnými vodními živočichy tvoří společenstvo 

plankton (je potravou různých vodních živočichů)  

B/ VYŠŠÍ KORÝŠI - jsou vývojově mladší, dokonalejší (např. rak, krab, kreveta, humer, langusta) 

Učebnice stran 60 - 63. 

Zapište si zástupce a krátkou charakteristiku (výskyt, velikost, využití). 

 

 

Předmět: Dějepis  

Jméno vyučujícího: Marek Bednář   

E-mail: Marek.Bednar@zsgvodnany.cz   

Zadání platí pro období: 12. 4. – 16. 4. 2021  

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/rosicky-petr
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− Vytvořte si výpisky z následujícího výkladu: 

  

RENESANCE A HUMANISMUS V EVROPSKÉM 

MYŠLENÍ (14. – 16. STOLETÍ) 

Již od 14. století se v elitních částech společnosti v Evropě šíří nové myšlenky a postoje k 

člověku a světu.  

Náboženství má i nadále rozhodující úlohu, do všech typů umění však postupně pronikají 

témata člověka a jeho pozemského života. Tento rys je základním pro umělecký směr 

označovaný jako renesance. 

Samotné slovo renesance lze přeložit jako „znovuzrození“ ve smyslu návratu k ideálům 

antického Řecka a Říma – tedy kráse, moudrosti, vzdělanosti, atp. Právě antické umění se 

stává nedostižným zdrojem renesančních umělců. Původ má tento směr v Itálii, k 

nejproslulejším městům renesance patřily Florencie a Benátky. 

Typičtí renesanční umělci se zpravidla věnovali několika oborům. Nejproslulejší z nich – 

Leonardo da Vinci – proslul jako malíř, sochař, vynálezce, atp. Dále proslul např. 

Michelangelo, Albrecht Dürer, atp. 

  

Ruku v ruce s renesancí se mezi vzdělanci šíří i humanismus. Zakládá se na myšlenkách 

lidské svobody jako jedné ze základních hodnot, dále v literatuře i obecně roste význam 

národních jazyků, což mimo jiné souvisí s rostoucím počtem gramotnosti (schopnosti číst a 

psát). Snad nejvýznamnějším vynálezem 15. století se tak jeví Guttenbergův vynález 

knihtisku, jenž umožnil do té doby nevídanou produkci a rozšíření psaného slova. 

  

Do českých zemí renesance a humanismus začaly pronikat v době Karla IV., tento vývoj 

narušila husitská revoluce, takže v plné míře tyto směry dorazily až ve druhé polovině 15. 

století. 

  



− Video ukázky: 

o Leonardo byl génius: 

1. https://edu.ceskatelevize.cz/video/4102-leonardo-byl-

genius?vsrc=predmet&vsrcid=umeni-a-kultura  

o Renesance na Kratochvíli: 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4101-renesance-na-

kratochvili?vsrc=predmet&vsrcid=dejepis%7E2-stupen-zs 

 

 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Online hodiny: čtvrtek 15.4. v 10.00, pátek 16.4. v 11.00 

 

Unit 3/B   

     - Zápis slovíček 3. lekce oddílu B v PS str.82 

     - Čtení a ústní překlad textu učebnice str.34 cv.2 

       -Procvičování slovní zásoby v PS str. 26 cv.3 

      - Zápis gramatického učiva do školního sešitu z PS str.77 -Minulý čas      

průběhový a prostý  

 

Předmět: Německý jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Online hodina: středa 14.4. v 11.00 

 

Einheit 3 

- Průběžně opakovat slovíčka 3. lekce, středa zkoušení 

- Procvičování učiva, PS str.28 cv.9,10 

- Procvičování přivlastňovacích zájmen PS str.32 cv.4 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4102-leonardo-byl-genius?vsrc=predmet&vsrcid=umeni-a-kultura
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- Doplnění nedokončených cvičení PS str.28cv.12,str.29 cv.14,15, všechno 

zkontrolujeme v online hodině 

 

 

Předmět: Anglický jazyk  

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek   

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz   

Zdravím všechny.  

V nadcházejícím týdnu budeme pokračovat v procvičování minulého času průběhového, 
ukážeme si, v jakých případech se používá a jak přesně se liší od minulého času prostého. Dále 
se podíváme na novou slovní zásobu: natural disasters. 

• Zopakuje si, jak se tvoří minulý čas průběhový. Můžete využít tabulku v učebnici (pg 33/ex 4) 
nebo odkaz -> https://www.helpforenglish.cz/article/2006123001-minuly-prubehovy-cas-
past-continuous  

• Podívejte se na novou slovní zásobu „natural disasters“ v učebnici (pg 33/ex 1).  
• Procvičte si minulý čas průběhový a minulý čas prostý. Můžete využít buďto kvíz na Kahootu -

> https://kahoot.it/challenge/e6267115-1655-4bec-ac9b-d345e1ad0cfa_1617982569156 
nebo cvičení v pracovním sešitu (pg 25/ex 5 + 6).  

Online hodina v pondělí a ve čtvrtek od 10:15. 

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

 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

Zdravím při distanční výuce. Tento týden si projdeme faunu a floru Asie. 

• Na teams v kanále zeměpis máte prezentaci Asie.  Z této prezentace si postupně 

zapisujte poznámky do sešitu. 

• Zahrajte si hru na přírodní podmínky Asie, kterou jsem pro vás připravil.  

• Na online hodině si také zahrajeme hru na rozpoznání hlasů zvířat. 

Prezentaci i hru 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. 

Kdybyste potřebovali něco prokonzultovat, jsem k dispozici na Teams a e-mailu. 
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Třída: 7. AB 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 12. 04. 2021 do 18. 04. 2021  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

• Mechanické vlastnosti kapalin: 
o Hydrostatický tlak: 

▪ Výpočet hydrostatického tlaku. 

Úkoly: 

• Najděte si příklady na výpočet tlaku (4. sloupec „Cvičení 
a příklady – Kapaliny a plyny“) na mém profilu 
(https://www.zsgvodnany.cz/zet/File/ucitele/DusanJuzek/Cv
iceni-a-priklady/F7/cp2_kapaliny.pdf).   

• Zadané příklady: 
o str. 65 / úloha 322 
o str. 65 / úloha 326 
o str. 66 / úloha 328 
o str. 66 / úloha 330 
o str. 67 / úloha 341 

• Kompletně zapsat a vypočítat zadané příklady (můžete 
použít papír, tužku a fotoaparát nebo nějaký libovolný 
software – nabízí se např. Whiteboard, OneNote, MS Word 
apod. – doporučuji aplikace, protože se pak vaše práce nechá 
vyexportovat jako obrázek). 

• Odeslat vypracované příklady přes Teams, kde naleznete 
toto zadání.  

 



  



Třída: 7.B 

Předmět: Český jazyk a literatura  

Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská  

Zadání platí pro období: 12.4. – 16.4. 

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz  

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

  

Milí sedmáci,  

  

po týdnu vás opět zdravím s novým zadáním práce. Tento týden bude náplní naší práce pouze 

literatura a mluvnice – sloh si necháme na příští týden do online hodiny.  

Z literatury si vypracujete jeden obsáhlejší pracovní list (práce místo dvou hodin daných 

rozvrhem), mluvnici probereme společně v online hodinách v úterý a ve čtvrtek. V návaznosti na 

naši společnou práci bude dodatečně zadána samostatná práce (DÚ) – sledujte proto náš ČJ kanál 

pro dodatečné zadání práce. 

Literatura – dobrodružná literatura 

− vypracujte si následující online pracovní list (PL) věnovaný dobrodružné literatuře 

https://www.liveworksheets.com/ql1666721nc 

neberte jako test, ale příležitost se něco naučit – když si nebudete vědět rady, odpovědi si vyhledejte 

– viz naše seznamy doporučených zdrojů či např. tato prezentace (ze které si nic nevypisujete, berete 

jen jako jeden z možný informačních zdrojů)  

https://is.muni.cz/el/1441/jaro2015/MSBP_LLM4/um/Dobrodruzna_literatura-stv.pdf 

− PL obsahuje i ukázky z četby, je proto náročnější na čas i pozornost – počítejte s tím a 

přizpůsobte se tomu (nepouštějte se do jeho zpracování večer nebo když jste unavení, ideálně 

si rozložte do více časových úseků – nedělejte v jednom zátahu) 

− PL si kontrolujte průběžně a pořizujte si screenshoty vypracovaných a zkontrolovaných cvičení 

– ty shromáždíte do jedné složky v Teams: v Teams vám za tímto účelem založím nové složky 

na literaturu (každému s jeho jménem jako u mluvnice / slohu / PS) – v ní si každý uděláte 

složku „Dobrodružná literatura“ – do ní si screeny vložíte 

− termín vypracování a nahrání do složek v Teams je pátek (16.4.) 16:00 

  

Mluvnice – neohebné slovní druhy (dokončení) 

− v úterní online hodině se vrátíme k vaší samostatné práci (online PL a cvičení v PS) – 

dovysvětlíme si případné nejasnosti 

− jako ověření pokroku bude po zpětné vazbě v hodině zadán další online PL – sledujte Teams 

(ČJ kanál) pro dodatečné zadání – vypracujte pečlivě (s případnou dopomocí – sešit / učebnice 

/ video), je to příprava na test v příštím týdnu 

mailto:Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz
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− místo pravidelného pravopisného cvičení do domácího sešitu napíšete cv. 5a / str. 75 z 

učebnice (foto po vypracování nahrát do Teams – do středy 14.4.) 

  

Nezapomeňte, že v případě jakýchkoliv ČJ problémů jsem pro vás i vaše rodiče k dispozici na chatu v 

Teams i na emailu. V online hodinách se na vás budu těšit! 😊 Vaše MV 

 

 

Občanská výchova 7. B  

Vyučující: Marcela Čábelová   

Zadání platí pro období: 12. 4. – 22. 4. 2021  

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

  

Opište si poznámky do sešitu:  

Abychom si vzájemně neubližovali a neobtěžovali ostatní právě svým nevhodným chováním, vytvořili lidé 

pravidla chování, která nám radí a ukazují, co je a co není vhodné, slušné nebo zdvořilé, co odporuje 

daným zákonům.  

Rozlišujeme 3 základní typy pravidel chování:  

• Právní normy (zákony) 

• Morální pravidla 

• Společenská pravidla 

  

Právní normy (zákony) 

Psané právní normy se nazývají zákony. Stanovují, co člověk nesmí, a co naopak musí dělat. Vymezují 

určitou hranici. Porušení zákonů je trestné – viníka vyšetřuje policie a trest mu vyměřují soudy.  

Morální pravidla 

Slovo morálka je odvozeno z latinského ,,mos“ –v překladu ,,způsob jednání“ Morální pravidla vznikají 

přirozeně. Jsou to nepsaná pravidla, která nám říkají, že nemáme hledět jen na svůj prospěch, ale brát 

ohled i na ostatní. Můžeme také mluvit o osobní morálce každého člověka, tedy o tom, jak vnímá dobro 

a zlo, jak je slušný, ohleduplný a zdvořilý. V každé společnosti i době platí ne zcela stejná morální 

pravidla. K hlavním morálním zásadám patří takt, ohleduplnost a úcta k jiným lidem. Těmito pravidly 

bychom se měli řídit ve svém soukromí i na veřejnosti. Při jejich porušení nás netrestají soudy a policie, 

ale je to otázka našeho svědomí.  

Už od starověku se v různých podobách setkáváme s tzv. zlatým pravidlem mravnosti:,, Co nechceš 

sám, nečiň druhým“.  

mailto:Marcela.Cabelova@zsgvodnany.cz


Společenská pravidla 

Z morálních pravidel postupně vznikla společenská pravidla (etiketa). Je to soubor psaných i 

nepsaných pravidel společenského styku v různých životních situacích. Vymezují, co je správné a 

co nesprávné. Porušení těchto pravidel není trestné. V každé zemi platí jiná společenská pravidla.  

Pozdravem vyjadřujeme úctu druhému člověku. Platí jednoduché pravidlo: mladší zdraví staršího, muž 

ženu, podřízený nadřízeného. Pozdrav často doprovází podání ruky. Tady platí opačné pravidlo než 

při zdravení. Ruku podává jako první společensky významnější osoba, tedy starší mladšímu, žena 

muži, nadřízený podřízenému. Pamatujte si, že čestné místo je vpravo. Proto by také významnější 

osoba měla jít nebo sedět po naší pravici. Žena by měla chodit po pravici muže. Pokud jdou nebo 

sedí vedle sebe tři lidé, je čestné místo uprostřed.  

Ať jsme kdekoliv, nikdy bychom neměli obtěžovat ostatní hlukem, křikem, provokativním chováním nebo 

nevhodným slovním projevem. V dopravních prostředcích dáváme přednost lidem, kteří vystupují. 

Samozřejmé by mělo být uvolnění místa k sezení starším osobám, těhotným ženám a tělesně 

postiženým. 

  



Třída: 7AB 

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce   

Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská   

Zadání platí pro období: duben 2021  

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz   

  

Dear all, 

pod vlivem pátečních událostí, kde zemřel manžel královny Alžběty II., princ Philip, vévoda z 

Edinburghu, stanovuji téma na tento měsíc: UK Royal Family.  

 

1. Z českých médií jste jistě zaregistrovali spoustu zajímavých informací z „neobyčejného života 

tohoto neobyčejného muže“ (citace z článku https://www.bbc.com/news/uk-50589065). Já 

bych po vás nyní chtěla, abyste si stejné informace přečetli na zahraničních webech, 

doporučuji zejména: https://www.bbc.com/news. Najdete zde články i videa jako např. toto: 

https://www.bbc.com/news/av/uk-46523383 

  

2. Na úvod stačí číst popisky u fotografií, postupně můžete přidávat větší celky. Začít můžete zde: 

https://www.bbc.com/news/in-pictures-36417297, pokračovat můžete zde: 

https://www.bbc.co.uk/newsround/56692254, zdatnější se třeba dopracují až k nekrologu 

(obituary) https://www.bbc.com/news/uk-10224525. 

  

3. Až díky svému samostudiu českých i zahraničních médií pochopíte, čím byl princ Philip nejen 

pro Spojené království, ale celý svět, lépe porozumíte současnému dění ve světě a reakcím na 

jeho odchod: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56698311 nebo 

https://www.bbc.com/news/uk-56703415 

  

4. Doufám, že vás život prince Philipa ohromí stejně jako mě a spousty lidí po celém světě a 

budete schopni splnit následující zadání: 

Write 10 things you did not know about His Royal Highness Prince Philip, Duke of Edinburgh: 

e.g. He was born in Corfu as a son of a prince of Greece.  

  

Pokud byste nechtěli váš seznam zpracovat na prince Philipa, vyberete si jiného člena britské královské 

rodiny (žijícího nebo zesnulého, např. princezna Diana). Inspiraci můžete načerpat zde: 

https://www.bbc.com/news/uk-23272491?ftag=YHF4eb9d17 
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5. Na vypracování (ale především sběr a vstřebání informací) máte čas do konce dubna, 

odevzdávat budete v týdnu od 26.4. přes Zadání, které bude vytvořeno 26.4. 

  

Pokud budete potřebovat něco konzultovat, kontaktujte mě přes soukromý chat v Teams či email. 

Kind regards, MV 

 

Výtvarná výchova  

Vyučující: Marcela Čábelová  

Zadání platí pro období: Duben 

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

  

Tento měsíc bude velmi jednoduchý úkol, který propojíme se Zeměpisem☺. Vaším úkolem bude 

nakreslit vlajku daného státu, který vám každému jednotlivě napíši na chatu v Teams. Je to úkol, 

který zabere tak +- 1 hodinu. Prosím připravte si na něj papír o velikosti 16*12 cm. Může to být papír 

kancelářský nebo i čtvrtka. Můžete použit vodovky, voskovky, barevné papíry, fixy, co najdete doma 

☺. Ve škole v 2. poschodí vznikne pak galerie světových vlajek. Tímto vás žádám, abyste dbali na 

kvalitu. Bude to naučný materiál pro všechny žáky. 
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