
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: Mgr. Jana Vršecká 

Třídní učitel: 7. D 

Zadávací období: od 19. 4. 2021 

 

Distanční učivo čj 7. C, D 

Mgr. Jana Vršecká 

od 19.4.2021 

Jana. Vrsecka@zsgvodnany.cz 

 Pondělí 19.4.2021 – online hodina mluvnice 

- dodělejte si cvičení 8 z pracovního sešitu str. 57, str. 58 cv. 9,10,11 

-   

Úterý 20.4.2021 – sloh – vypravování – pracovní sešit str. 86 cv. 4 – vyberte si a vypracujte 

vypravování, napište ho ve Wordu a pošlete mi ho v chatu 

Středa 21.4. 2021 – online hodina mluvnice 

- budeme procvičovat grafický rozbor jednoduché věty 

- Přístavek – učebnice str. 88 zapište si poznámky do školního sešitu 

Čtvrtek 22.4.2021 – – online hodina literární výchova 

- budete potřebovat čítanku a sešit na literární výchovu, společně si přečteme text v čítance a 

vypracujeme pracovní list, který vám zadám v pátek do zadání v Teamsech 

  

Distanční učivo D 7. C, D 

Mgr. Jana Vršecká 

od 19.4.2021 

Jana. Vrsecka@zsgvodnany.cz 

Zapište si poznámky do sešitu, přečtěte si kapitolu v učebnici. Vše si projdeme společně na online 

hodině. 

47. Proměny západní Evropy v 16. století 

Francie 

- v 16. století boje mezi katolíky a kalvinisty – ve Francii = hugenoti 

- smírem měla být svatba Markéty z Valois a hugenota Jindřicha Navarského – vyvrcholila tzv. 

Bartolomějskou nocí = vyvraždění hugenotů v Paříži 
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- králem později Jindřich IV. Navarský – zavedl náboženskou svobodu 

  

Španělsko 

- králem Filip II. – absolutistický, tvrdý, bigotní katolík 

- Nizozemí = bohatá země stavitelů lodí, obchodníků pod nadvládou Španělska 

-  nespokojenost – vysoké daně 

-  povstání proti Španělsku – nakonec ústup Španělů, sever získal nezávislost, jih zůstal 

Španělsku 

-  velký rozkvět, obchod, zisky 

  

Anglie 

- královna Alžběta 

- podpora Nizozemí 

- porážka španělského loďstva 

- Alžběta ukončila náboženské spory v Anglii 

- obchod, rozkvět 

- zlatý věk Anglie 

  

 

Předmět: Německý jazyk – 3.skupina  

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová  

Zadání platí pro období: od 19.4.2021   

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz  

Online hodiny v tomto týdnu :  3N7S : pátek 8:55 – 9:25 

Co nás čeká tento týden:  

SAMOSTUDIUM:  

• udělejte si cvičení v PS – str 34,35 – vše kromě cv.5 

ONLINE HODINA:  

• opravíme dohromady chyby z písemné práce  

• začneme 4.lekci – školní pomůcky, rozkazovací způsob 
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Předmět: Informatika     

Zadání platí pro období: 19. 4. – 23. 4. 2020  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill   

E-mail: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz    

  

Téma: MS Excel – programování vzorců 

Při naší první online hodině se vrátíme k pracím, které jste mi měli odevzdat. Procvičíme znovu tvorbu 

grafů a zopakujeme programování vzorců.  

  

Všechna potřebná videa, postupy a práce najdete v kanálu informatika, viz. minulé hodiny. 

 

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

Jméno vyučujícího: Jan Straka  

Zadání platí do období: 23. 4. 2021  

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

   

Ahoj sedmáci, 

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

V průběhu tohoto týdne doděláme zbytek látky č. 17 (V Asie - Čína) – zadáno dříve a 

následně budete moci získat „pluska“ za aktivitu ze slepé mapy = budeme opakovat mapu 

všech probraných částí Asie. 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) 

 

Přírodopis 7. ročník 
Třída: 7. D   

Jméno vyučujícího: Jan Straka  

Zadání platí do období: 23. 4. 2021  

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

  

Ahoj sedmáci, 

níže naleznete informace k distanční výuce na aktuální týden ;-).  
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V průběhu tohoto týdne budeme prezentovat další referáty (stejně jako minulý týden). 

Poznámkovou verzi jednotlivých skupiny hmyzu (látky č. 20 až 30) projdeme po prezentaci. 

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

Sledujte pozorně informace na TEAMS (kanál přírodopis) 

Připomínám plánovaný test – podrobnosti viz TEAMS 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 19.4.- 23.4. 2021 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

Online výuka: út: 10:55 do 11:25 POZOR ZMĚNA OD 20/4 

čt: 10:55 do 11:25 POZOR ZMĚNA OD 22/4 

  

 Unit 3: Culture; Revision 

Učebnice (Textbook) 

Prosím o vypracování cvičeních níže dle uvedeného datumu v závorce  

1. cv. 2a, str. 42  Napište do školního sešitu ke každému slovesu jednu větu buď v čase 

minulém prostém nebo v čase minulém průběhovém. (úterý 20/4) (pravidelná 

slovesa ze cvičení 2a: cross, drop, peel, repair, brush, pick up; zbytek sloves 

najdete na obalu pracovního sešitu) 

      2) další možné procvičení z učebnice na: 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/?cc=cz&selLanguage=cs 

  

Test 22/4  po online hodině na opakování tvoření otázek a záporů u minulého času prostého 

(pravidelná slovesa) a minulého času průběhového 

 

 

Pracovní činnosti 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 19.4. - 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 
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Třída: 7.D. 

Předmět: Rodinná výchova 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 19.4. - 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. - POKRAČUJEME. 

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: Německý jazyk, skupina 2N7D  

Třída: 7.D  

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová   

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

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

   

1. Opakovat slovíčka 0. až 3. lekce  

2. Učit se slovíčka celé 4. lekce  

3. Školní sešit  

· zápis do sešitu: 

Určitý a neurčitý člen podstatných jmen 

der (rod mužský) die (rod ženský) das (rod střední) 

ein   eine   ein 

- v němčině rozlišujeme určitý (der, die, das) a neurčitý (ein, eine, ein) člen podstatného 

jména 

- rod podstatného jména v němčině často neodpovídá rodu v češtině (př. das Heft = ten sešit) 

  

- neurčitý člen se používá před podstatnými jmény, které dosud neznáme 

o př. Tam je (nějaký) muž. = Dort ist ein Mann. 
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- určitý člen se používá před podstatnými jmény, které už známe 

o Př. Ten muž je velký. = Der Mann ist groß. 

4. Pracovní sešit 

· s. 34, cv. 3 

· s. 35, cv. 4 a 6 

 

 

Matematika   

Vyučující: Iva Vokatá  

Období: 19. 4. – 23. 4. 2021  

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz  

Budeme pokračovat v  pracovním sešitě 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: 168/9, 10, 

11;  169/12, 13, 14; 170/15, 16, 17; 171/18, 19, 20. 

Do pátku 23. 4. odevzdáte v zadání pracovní list číslo 15. 

Pondělí 19. 4. 2021 –online hodina 

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

Úterý 20. 4. 2021 – online hodina 

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

Středa 21. 4. 2021 – online hodina 

Budeme počítat příklady v PS 170. 

Čtvrtek 22. 4. 2021 – samostudium 

Vypočítáte příklady v PS 3. díl na straně 168/9, 10, 11. 
 

 

 

  

Fyzika  
Lukáš Filip 

19.4. - 23.4. 
  
Online hodina jako vždy v pondělí 8:55 – 9:25 

Samostudium: Podívat se na video https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-

fyzikou/211563230150012-tlak-v-tekutinach-a-archimeduv-zakon/ 
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