
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 7.B 

Třídní učitel: Marcela Čábelová 

Zadávací období: 19. 4. - 23. 4. 2021 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Online hodiny: čtvrtek22.4. v 10.00, pátek 23.4. v 1.00 

 

Unit 3/BC 

 

- Procvičování slovní zásoby-učebnice str.42 cv.2a-vymysli větu s každým slovíčkem a napiš do 
ŠS 

- Procvičování slovní zásoby - Parts of house-části domu – PS str.28 cv.2,3 
- Procvičování slovní zásoby Natural disasters-PS str.68 cv-3-1-6 věta 

Vypracované úkoly posílej do chatu, na konci týdne si zkontroluji. 

 

Předmět: Německý jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Online hodina: středa 20.4. v 11.00 

 

Einheit 3,4 

- Procvičování přivlastňovacích zájmen PS str.32 cv.4,5 
- Zápis slovíček 4. lekce do slovníčku 
- Procvičování nové slovní zásoby PS str.34 cv.1 

Všechna cvičení zkontrolujeme na online hodině, výslovnost nových slovíček se naučíme společně, 
vypracuj všechna cvičení a vlož do chatu, vše si zkontroluji na konci týdne. 

 

 

MATEMATIKA    7AB      2020/2021 

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

mailto:Jana.Husova@zsgvodnany.cz


  

  

Úkoly na období 19. 4. – 23.4.2021 

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

výuce. V tomto týdnu bude klasifikovaný test na měřítko plánu a mapy. 

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

  

Pondělí 19.4.2021 

Aritmetika 7: prostuduj si měřítko plánu a mapy, str. 94 (a ve složce Poměr). 

PS 7/ 3.díl: 173, 174 – dokončení stránek - měřítko plánu a mapy. 

  

Úterý 20.4.2021 – online výuka 

PS 7/ 3.díl: 173,174 – kontrola; 175/ 13,14,15,16 - měřítko plánu a mapy. 

Aritmetika 7: 95/ 1,2,3 – měřítko plánu a mapy. 

              

Středa 21.4.2021 – online výuka 

PS 7/ 3.díl:  175/ 13,14,15,16 – kontrola -  měřítko plánu a mapy. 

Aritmetika 7: 95/ 4,5,6 – měřítko plánu a mapy. 

PS 7/3.díl:  176/17,18 – měřítko plánu a mapy; 177, 178 – procvičování učiva 

            

Pátek 23.4.2021 -online výuka 

Aritmetika 7: 95/ 4,5,6 – kontrola -měřítko plánu a mapy. 

PS 7/3.díl:  179,180,181 – rovnoběžníky. 

POSLAT do 20.00: Klasifikovaný test na měřítko plán mapy. 

  

Nepovinné: PS 7/3.díl: B,C. 

 

Předmět: Anglický jazyk  

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek   

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz   

mailto: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 obyvatelstvo Asie a zopakujeme si vše, 

co jsme se prozatím z tohoto kontinentu dozvěděli. Bude nás také čekat test. 

• 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.  

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. 

 

 

 

Předmět: Přírodopis   

Třída: 7.A,B.  

Vyučující: Ing. Petr Rošický   

https://www.helpforenglish.cz/article/2006123001-minuly-prubehovy-cas-past-continuous
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mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz
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  telefon: 383 311 504   

 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz   

Úkol na týden 19. – 23. dubna 2021 

kmen Členovci 

Třída Hmyz  

Než se pomoříte do studia třídy hmyzu je potřeba zjistit odpověď na otázku co jsou to 

tracheje. Protože právě třída hmyz patří do podkmenu - VZDUŠNICOVCI (Tracheata) 
Pokuste se najít správnou odpověď a zapište si jí do sešitu.  

  

    

  

mailto:Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz


Třída: 7. AB 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 19. 04. 2021 do 25. 04. 2021  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo:  

• Mechanické vlastnosti kapalin:  

o Archimédův zákon. 

• Opakování na TEST (online nebo prezenčně) – „Síla“.  

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.  

• Vyplnit a odevzdat online test na téma „Síla“, který naleznete 
v den konání online testu ve svém týmu v Teams v kartě 
„Zadání“. !!! Pozor, test je omezen jen na 30 minut !!!  

Termín konání testu:   

o 7.A – ST 28. 04. 2021 od 11:45 hodin. 

o 7.B – PÁ 30. 04. 2021 od 8:00 hodin. 

 



Třída: 7. A / 7. B  

Předmět: Dějepis  

Jméno vyučujícího: Marek Bednář   

E-mail: Marek.Bednar@zsgvodnany.cz   

Zadání platí pro období: 19. 4. – 23. 4. 2021  

  

− Podívejte se video, které souvisí s renesancí: 

o Byl jednou jeden člověk – Renesance: 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=TLdjAcENMlw  

o On-line test: 

▪ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1

G0PoS1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNVc3VExIUkJJWEgzQ1NXU1

pZTUROWFhHRy4u  

o Odpovězte na otázky k videu: 

1. Jak se jmenoval Leonardův učitel? 

2. V jakém městě se učil Leonardu u svého učitele? 

3. Jak se jmenoval Leonardův adoptivní syn? 

4. Jaký mnich řádil ve Florencii v době Leonardova 

působení? 

5. Ve filmu zazní slovo „dogma“. Vyhledej jeho význam: 

6. Jakou kapli ve Florencii vymaloval Michelangelo? 

7. Který francouzský král pozval Leonarda do své země? 

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ SPLNĚNÉHO ÚKOLU JE 23. 4. 2021 DO 15:00. 

OMLUVY ZASÍLEJTE DO 12:00 23. 4. 2021. 

 

Předmět: Anglický jazyk   

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek    

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz  
Zdravím všechny. 
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V nadcházejícím týdnu budeme pokračovat v procvičování minulého času průběhového 

(Past Continuous) a zopakujeme, jak se liší od minulého času prostého (Past Simple). Ve 

čtvrtek si napíšeme krátký test na probranou slovní zásobu a gramatiku (minulý čas 

průběhový). Dále vypracujeme reading na straně 36 a budeme se věnovat související slovní 

zásobě. 

- Vyhledejte si jakýkoliv článek nebo video o proběhlé přírodní katastrofě (u nás nebo 

ve světě) a buďte připraveni nám o něm povědět (O jakou katastrofu se jednalo, kde 

a kdy se stala.)  

- Zopakujte 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  

- Zopakujte si slovní zásobu 3A a 3B (včetně minule probíraných „natural disasters“).  

- Podívejte se na nová slovíčka v sekci 3C.  

V případě dotazů mě kontaktujte zde na Teams 

 

 

Občanská výchova 7. B  

Vyučující: Marcela Čábelová   

Zadání platí pro období: 19. 4. – 23. 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 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006123001-minuly-prubehovy-cas-past-continuous
https://www.helpforenglish.cz/article/2006123001-minuly-prubehovy-cas-past-continuous
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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“.  

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: 7.B 

Předmět: Český jazyk a literatura  

Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská  

Zadání platí pro období: 19.4. – 23.4. 

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz  

Online hodina: pondělí a úterý (1. vyuč. hod. – 08:00 – 08:30), čtvrtek (2. vyuč. hod. 08:55 – 09:25) 

  

Milí sedmáci,  

  

v novém týdnu zdravím s novým zadáním práce. A novým se vším všudy. Jak jsme se domlouvali 

v online hodinách, díky nově přidané online hodině v pondělí budete méně pracovat samostatně, 

proto zredukujeme celotýdenní zadání práce.  

Po KAŽDÉ online hodině však počítejte s dodatečným zadáním práce v krátkém rozsahu (jako DÚ 

z hodiny + pro naplnění času vyměřeného ČJ rozvrhem – online budeme jen 30 minut.). Na středu 

však bude zadána práce většího rozsahu místo celé hodiny, která se v online režimu nekoná. 

Dodatečná zadání najdete v Příspěvcích v Teams, sledujte proto pravidelně náš ČJ kanál.  

PONDĚLÍ – online výuka 

Literatura – dobrodružná literatura 

− rozbor povídky Rozdělat oheň (Jack London – Volání divočiny) – viz zadání z minulého týdne 

a pondělní příspěvek v našem ČJ kanále 

− přečtení zadané četby bude ověřeno kontrolními otázkami – buďte proto připraveni (tj. 

mějte přečteno!) – texty uložené v Teams (podrobněji v Příspěvcích v pondělí a v pátek) 

  

ÚTERÝ – online výuka 

Mluvnice – online test – neohebné slovní druhy 

− test na neohebné slovní druhy (včetně příslovcí a příslovečných spřežek) – zadání bude opět 

časově omezeno, zobrazí se až v době konání testu – psát (na známky) budeme v hodině 

− test bude opět sestaven z úloh zadaných pro samostudium – jako přípravu na test 

doporučuji zpětně si projít zadanou práci – využít můžete i nový dokument s řešením online 

pracovních listů v našem ČJ kanále – viz čtvrteční příspěvek v Teams.  

  

STŘEDA – samostudium 

Mluvnice – Druhy vět podle postoje mluvčího 

− učebnice str. 74+75  

− z velké části jde o opakování, přesto ale zhlédněte následující video 

mailto:Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz


https://www.youtube.com/watch?v=Dl7RVdj2e0U 

− do školního sešitu si udělejte výpisky – buď z učebnice, nebo přiloženého dokumentu (pouze 

1. strana) – foto sešitu nahrát do složky mluvnice v Teams do středy 16:00 

Druhy vět_zápis.pdf (webnode.cz) 

− pravopisné cvičení: PS str. 47 / cv. 9 + 10 – po vypracování nahrát do složky PS v Teams – 

termín čtvrtek 16:00 

  

ČTVRTEK – online výuka 

− vrátíme se k vaší práci ze středy, společně projdeme druhy vět podle postoje mluvčího, 

procvičíme 

− v závislosti na naší práci v hodině bude zadána dodatečná práce 

  

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 

 

Třída: 7AB 

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce   

Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská   

Zadání platí pro období: duben 2021  

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz   

  

Dear all, 

připomínám téma na tento měsíc, UK Royal Family, a s tím související zadání práce:  

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

V minulém zadání (k dohledání stále na webu i u nás v AJK týmu) máte podrobné vysvětlení a odkazy 

na videa a články související se životem i smrtí prince Philipa.  

Kdo jste nesledovali / nezaznamenali jeho pohřeb (funeral), přikládám následující odkazy:  

Prince Philip funeral: Duke of Edinburgh laid to rest - BBC News 

Prince Philip funeral: Pictures as Queen and nation bid farewell to the duke - BBC News 

Who attended Prince Philip's funeral? - BBC News 

Prince Philip: The Patriarchs - An Elegy - BBC News (žalozpěv – s titulky, náročné na porozumění, ale 

poslechněte si – vnímejte atmosféru a melodii angličtiny, výborné také pro výslovnost cizích slov v Aj) 

Kdo byste si se zpracováním úkolu nevěděli rady, neváhejte mě kontaktovat. MV 

https://www.youtube.com/watch?v=Dl7RVdj2e0U
https://edu-pilarova1.webnode.cz/_files/200000152-e8f23e8f26/Druhy%20v%C4%9Bt_z%C3%A1pis.pdf
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