
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 7.C 

Třídní učitel: Mgr. Iva Vokatá 

Zadávací období: 12.4. - 16. 4 2021 

 

Předmět: Německý jazyk   

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová  

Zadání platí pro období: od 12.4.2021   

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz  

Online hodiny v tomto týdnu : 1N7C    pondělí 10:55 – 11:25  

                                                                      středa 10:00 – 10:30   

                                                         3N7S : úterý 10:00 – 10:30  

                                                                      čtvrtek 10:00 – 10:30                                                

Co nás čeká tento týden:  

• opakování 3.lekce 

• druhou online hodinu v týdnu píšeme opakovací test 3.lekce – určení času, hodiny – rozdíl 

mezi Uhr / Stunde, přivlastňovací zájmena, časování sloves 

• učte se slovíčka 4.lekce!!!! 

 

 

Distanční učivo čj 7. C, D 

Od 12. 4.2021 

Mgr. Jana Vršecká 

Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz 

Pondělí 12.4.2021 – Mluvnice – online hodina 

Přívlastek – zapište si poznámky do školního sešitu str. 84, vypracujte si cvičení na str. 84 – 86 

P. sešit – str. 56 cv. 6, 57 cv. 7 

Úterý 13. 4.2021 -  sloh – pokračujeme ve vypravování 

Středa 14.4.2021 – mluvnice 

Doplněk – zapište si poznámky do školního sešitu str. 86 a vypracujte cv.  5 v pracovním sešitě str. 56 
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Čtvrtek 15.4.2021– literární výchova – čítanka str. 96 – 97 – budeme pracovat společně 

Pátrání po tom, kdo jsme a co máme dělat 

Pátrání po původci záhadného záření, str. 96 Marie Curie-Sklodowska – zapište si poznámky o jejím 

životě a objevech: 

Přečtěte si ukázku a odpovězte na otázky, text si vytiskněte nebo opište do literárního sešitu 

1. Co se v úryvku dozvídáme o Mariině životě před tím, než začala zkoumat radioaktivní 

nerosty? 

2. Jak se jmenoval její manžel? 

3. Jak dlouho pracovali manželé spolu, než objevili rádium? 

4. Proč pojmenovala Marie prvek právě polonium? 

5. Který slovesný čas v úryvku převládá? 

6. Kde ve zdravotnictví radioaktivita pomáhá? 

7. Kdy dostala Marie Nobelovu cenu? Vyhledej na internetu. 

  

  

Distanční učivo Dějepis 7. C, D 

Od 12. 4.2021 

Mgr. Jana Vršecká 

Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz 

Zapište si poznámky do dějepisného sešitu. Na online hodině budete psát test na zeměpisné 

objevy. 

  

46. Velké objevy i nenahraditelné ztráty 

  

Kolonie – zakládaly se v dobytých zemích 

Španělsko – Střední a Jižní Amerika, naleziště zlata a stříbra 

Do Evropy: brambory, kukuřice, tabák, bavlna, kaučuk, kakao 

Do zámoří: alkohol, střelné zbraně, kovové nástroje 

Misionáři – snaha šířit křesťanství 

Otrokářství – zotročování porobených obyvatel pro práci v dolech, na plantážích 

- domorodci umírali na nemoce jako nachlazení, chřipka, spalničky 
- dovoz černých otroků do Ameriky 

Anglie, Francie a Nizozemí – postupně také objevné plavby 

- podpora pirátů – např. angl. pirát Francis Drake – obeplul zeměkouli, ve službách angl. 

královny Alžběty 
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 Pracovní činnosti 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 12.4. - 29.4.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: Vejce - součást výživy a pokaždé jinak!  

Napiš, jaká úprava ti nejvíc chutná, jak se dají využít při vaření, pečení, při přípravě pokrmů obecně. (do 

sešitu RV.). Ofoť, pošli na uvedený email. Termín dokončení projektu je 29.4. 2021 

  

Třída: 7.C. 

Předmět: Rodinná výchova 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 12.4. - 16.5.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: OSOBNÍ BEZPEČÍ- ŠIKANA- skupina vrstevníků a násilí 

Učebnice strana 106 –107. Přečíst, seznámit se s učivem, zapsat si poznámky do sešitu RV.  

Projekt: Skutečný příběh. 

Najdi reálný příběh šikany.  (noviny, TV, internet ...). 

 Pokud máš nějakou osobní zkušenost s tímto tématem, můžeš ji zapracovat do projektu. Uveď 

informační zdroj.  Zpracované téma pošli do Zadání nejpozději do 16.5. 2021. Děkuji. 🙂. 

 

Předmět: Občanská výchova 

Třída: 7.CD 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

Zadání platí pro období: 12. – 23. 4. 2021 

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

1. Téma Svět kolem nás – učebnice od strany 74 

2. Prezentace „Svět kolem nás“ (vložena v Teams) 

• opsat/vytisknout poznámky ze stran 1 - 6 

• orientovat se v poznámkách 

3. Zpracované referáty mi během období zaslat do chatu v Teams – jmenovitě vypsáno v týmu 

OV 
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Předmět: Informatika     

Zadání platí pro období: 12. 4. – 16. 4. 2020  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill   

E-mail: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz    

  

Téma: MS Excel – programování vzorců 

Pravidla pro práci se vzorci (napiš si je do sešitu): 

1. v buňce musíme vždy začít znakem „=“ 

2. používáme znaky: +    - sčítání   

                                  -    - odečítání 

                                 *     - krát   

                                 /      - děleno 

                                 ^      - mocnina – (klávesová zkratka je: levý alt + 94) 

3. u některých výsledků se objeví ######## - musíme roztáhnout sloupec 

  

Příklad1: do buňky napiš: = 2 + 3      a dej enter 

Příklad2: do buňky A1 – zadej 5; do buňky B1 – zadej 6; do buňky C1 napiš: = A1 + B1         a dej enter  

  

Video1 – ti vše krásně vysvětlí 

https://www.youtube.com/watch?v=417TpSnoLAc&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-

WjZ4Bb&index=15 

  

Úkol: 

1) vytvoř tabulku stejnou jako na obrázku, ve které budou vloženy vzorečky a tabulka bude umět 

počítat 

2) Jak tabulku vytvořit (tak aby počítala) najdeš v tomto videu 

https://www.youtube.com/watch?v=_WhfIKBjtEo 

  

 
 

3) tabulku ulož do: „Zadání“ – „Excel - vzorce“, datum odevzdání je: 16.4.2021 

 

 

Předmět: Pracovní činnosti 

Zadání platí od: 12.4. - 30.4. 2021 
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Jméno vyučujícího: Ondřej Kochma 

Email: ondrej.kochma@zsgvodnany.cz 

Zadání: Dobrý den, tento měsíc si přečtěte o ručním nářadí, které potřebujete při práci se 

dřevem. Udělejte si poznámky do sešitu. S pozdravem, OK. Odkaz zde: Které ruční nářadí 

potřebujete pro snadné opracování dřeva | Český Kutil.cz (ceskykutil.cz) 

 

Matematika   

Vyučující: Iva Vokatá  

Období: 12. 4. – 16. 4. 2021  

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz   

Budeme potřebovat pracovní sešit 3. díl! Kdo ho nenašel, může si stáhnout příklady z 

této webové stránky https://www.2pir.eu/tabule_MSMT_7r.php 

Zobrazuje se vždy jen jeden příklad a musíte přesně zadat stránku a číslo příkladu: 

166/1, 2, 3, 4;  167/5, 6, 7, 8 

Pondělí 12. 4. 2021 –online hodina 

Budeme počítat trojčlenku. Připravte si školní sešit a učebnici strana 111. 

Úterý 13. 4. 2021 - samostudium 

Vypočítejte příklady v PS 3. díl 166/1, 2, 3, 4. 

Středa 14. 4. 2021 – online hodina 

Budeme pokračovat v počítání trojčlenky. Připravte si školní sešit a učebnici strana 111. 

Čtvrtek 15. 4. 2021 – samostudium 

Vypočítáte příklady v PS 3. díl na straně 167/5, 6, 7, 8. 

 

Předmět: Přírodopis    

Vyučující: Iva Vokatá   

Období: 12. – 16. 4. 2021   

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz   

Zapište si poznámky, vše si přečtěte v učebnici na straně 63 - 65. Pokud najdete obrázky 

probíraného hmyzu, můžete si je nalepit do sešitu, případně si některý hmyz můžete 

namalovat.  

Nezapomeňte si vybrat téma na referát. Budete ho mít hotový do konce dubna.  
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HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU 

1. DVOUKŘÍDLÍ 

- jen 1 pár křídel, 2. pár je přeměněn v kyvadélka 

- larvy = beznohé 

a. moucha domácí – ústní ústrojí = lízavě sací 

-                                 končetiny mají drápky s přísavnými polštářky 

-                                na rozkládající se látky kladou vajíčka – rychlí vývoj 

-                                přenašeči chorob,  

-                                potrava ptáků 

b. Bodalka stájová – bodavé ústní ústrojí                             

c. Masařka obecná – kostkovaný zadeček 

d. Bzučivky - kovově lesklý zadeček 

e. Střečci – larvy = parazité 

f. Ovádi – u vody, samičky sají krev, samečci nektar 

g. Komáři - samičky sají krev, samečci nektar 

                larvy žijí ve vodě 

h. Pestřenky – ochranné zbarvení (napodobují vosy) 

  

2. BLECHY – blecha obecná 

- parazit - bodavě sací ústní ústrojí  

- přenašeči nemocí – mor 

 

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

Jméno vyučujícího: Jan Straka  

Zadání platí do období: 16. 4. 2021  

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

   

Ahoj sedmáci, 

níže naleznete informace k distanční výuce na aktuální týden ;-).  

V průběhu tohoto týdne projdeme další část látky č. 17 (V Asie - Čína) – zadáno dříve. 

Připomeňte si z obecné mapy Asie (12b), které významné geografické prvky do této oblasti 

patří. 

Veškeré výukové materiály naleznete na Teams – kanál Zeměpis – SOUBORY. 

Sledujte pozorně informace na TEAMS (kanál zeměpis) 
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Předmět: Anglický jazyk – celá třída 

Třída: 7. C 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Milá 7. C,  

tento týden dokončíme další část 3. lekce – UNIT 3 C. 

  

úterý 13. 4. 2021 – online hodina 

minulý čas prostý, slovní zásoba – opakování 

Hodinu začneme krátkou konverzací a opakováním slovíček. 

učebnice 

strana 36 / reading – MURDER IN THE LIBRARY 

Budeme se věnovat čtení uvedeného příběhu. 

domácí úkol – učebnice 

strana 36 / cvičení 1 

Připravte si odpovědi na zadané otázky. Své odpovědi si zapište do školního sešitu.  

Na toto cvičení navážeme příští hodinu. 

  

středa 14. 4. 2021 – online hodina 

učebnice 

strana 36 / cvičení 1 – kontrola domácího úkolu 

Zodpovězením otázek si připomeneme první část příběhu. 

poslech 

Formou poslechu dokončíme příběh MURDER IN THE LIBRARY. 

  

samostudium 

úkol k odeslání – čtení s porozuměním – pracovní sešit 

strana 29 / cvičení 5  
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Přečtěte si uvedený příběh a rozhodněte o pravdivosti zadaných tvrzení. 

Cvičení vypracujte a odevzdejte prostřednictvím ZADÁNÍ, které obdržíte ve středu 14. 4. 

Informace k vypracování dostanete během středeční online hodiny.  

Cvičení bude hodnoceno známkou. 

Děkuji vám za spolupráci. 

  

 Třída: 7.C 

Předmět: Sportovní hry 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

Zadání platí pro období: duben 2021 

Email: Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz 

  

Úkol: 

- VYPRACOVAT REFERÁT O TVÉM OBLÍBENÉM SPORTOVCI ČI SPORTOVNÍM TÝMU 

- délka referátu: alespoň půl strany A4 

- zaslat referát do chatu nebo na email 

- termín odevzdání: 30. 4. 2021 

 

  

Fyzika 
Jméno vyučujícího: Lukáš Filip  

Zadání platí do období: 12. - 16. 4. 2021 

 

Online hodina jako vždy v úterý.  

Při samostudiu nastudujte z učebnice (z internetu) kapitolu Spojené nádoby. Vypište si 

nejdůležitější poznámky do sešitu a nakreslete obrázky. 
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