
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída:  7.A 

Třídní učitel:   Štěpánka Suchanová 

Zadávací období:   6.4. - 9.4.  2021 

 

Předmět:  Anglický jazyk 

Vyučující:  Štěpánka  Suchanová 

Učivo:   Milé děti, připravte si povídání o Velikonocích, zopakujte novou slovní zásobu, zkoušení 

proběhne ve čtvrtek, těším se. 

 

 

Předmět: Přírodopis   

Třída: 7.A,B.  

Vyučující: Ing. Petr Rošický   

  telefon: 383 311 504   

 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz   

Úkol na týden 6. – 9. dubna 2021 

  

kmen Členovci. 

třída  Korýši 

Učebnice strana 60 – 62 

Zapsat si hlavní znaky třídy korýšů. Vypište si poznámky, obsahující životní 

prostředí, hlavní znaky orgánové soustavy (TS, DS, CS, VS, NS a RS) 

Poznámky si doplňte obrázkem stavba těla Raka říčního s popisem ze strany 61 

obr.117. 

 

řída: 7.A 

Předmět: Německý jazyk (skupina 1Nj7) 

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 

Zadání platí pro období: 6. 4. – 9. 4. 2021 

E-mail: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: úterý, 9:00 

1. Průběžně se učte první sloupec slovíček lekce 3. 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/rosicky-petr
mailto:Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz
mailto:Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz


2. Přečtete si a přeložte text „Zum Training“ v učebnici na str. 34. Neznámá slovíčka si zapište do 

Vokabelheft. 
3. Vezměte si k ruce Schulheft a pojďte si udělat pár poznámek ke gramatice. 

 

Uhrzeiten – čas a hodiny 

Nová slovní zásoba: 

um – v (předložka používaná pro určení času) 

wann – kdy 

von [fon] – od 

bis – do 

wie lange [ví lange] – jak dlouho 

bleiben [blaibn] – zůstat 

die Uhr [ua] – hodina (souhlásku h ve slově Uhr nevyslovujeme) 

die Stunde [štunde] – hodina 

die Stunden [štundn] – hodiny (množné číslo) 

ROZDÍL! 

die Uhr – určitý časový okamžik, př. Ich komme um acht Uhr. – Přijdu v osm hodin. 

die Stunde – doba trvání nějaké činnosti, př. Er bleibt eine Stunde. – Zůstane hodinu. 

Wie spät ist es? [ví špét ist es]                                                                   Kolik je hodin? 

Es ist drei Uhr. [es ist drai ua]                                                                   Jsou tři hodiny. 

Wann kommt Monika? [van komt monika]                                              Kdy přijde Monika? 

Sie kommt um drei Uhr. [zí komt um drai ua]                                          Přijde ve tři hodiny. 

Wie lange spielt Monika? [ví lange špílt monika]                                    Jak dlouho hraje Monika? 

Sie spielt drei Stunden. [zí špílt drai štundn]                                            Hraje tři hodiny. 

Bis wann bleibt Monika? [bis van blaibt monika]                                    Do kdy Monika zůstane? 

Sie bleibt bis drei Uhr. [zí blaibt bis drai ua]                                            Zůstane do třech hodin. 

Sie bleibt von zwei bis vier Uhr. [zí blaibt fon cvai bis fía ua]              Zůstane od dvou do čtyř hodin. 

4. UČ 34/2, 3 – ústně 

 

 

 

 

MATEMATIKA    7AB      2020/2021 

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

mailto:Jana.Husova@zsgvodnany.cz


  

  

Úkoly na období 5. 4. – 9.4.2021 

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

výuce. V tomto týdnu bude klasifikováno učivo o přímé a nepřímé úměrnosti (podle 

PS 7/2.díl: 158 –162). 

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

  

Pondělí 5.4.2021- svátek 

  

Úterý  6.4.2021 – online výuka 

Opakování zlomků. 

PS 7/2.díl: 159/10 – opakování přímé úměrnosti; 161, 162 - nepřímá úměrnost. 

                 

              

Středa 7.4.2021 

POSLAT - 7.4.2021 do 20.00: klasifikovaný test – přímá a nepřímá úměrnost 

(zadání bude k dispozici v 8.00). 

  

Pátek 9.4.2021 -online výuka 

PS 7/ 3.díl: 166, 167 – slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost. 

  

  

Nepovinné: PS 7/2.díl: B,C od str. 148. 

 

 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

Zdravím při distanční výuce. Tento týden si projdeme podnebí, shrneme si přírodní 

podmínky a podíváme se blíže na Aralské jezero. 

• Na teams v kanále zeměpis máte prezentaci Asie.  

mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz


• 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 projdeme videa: 

o Aralské jezero: https://www.youtube.com/watch?v=0x2mFXL2EUQ 

o Shrnutí přírodních podmínek Asie: 

https://www.youtube.com/watch?v=a0ia2_8PHRg 

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. A – kanál Zeměpis na Teams. 

Naše online hodina bude v úterý v 11:45.  

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

 

Třída: 7. A / 7. B  

Předmět: Dějepis  

Jméno vyučujícího: Marek Bednář   

E-mail: Marek.Bednar@zsgvodnany.cz   

Zadání platí pro období: 6. 4. – 9. 4. 2021  

  

− Vypracujte si výpisky z následujícího výkladu: 

  

PŘELOM EPOCH – KONEC STŘEDOVĚKU 

V 15. století vrcholí období, kterému se mnohem později začalo říkat středověk. 

Tradičně bývá spojován konec středověku a počátek novověku se dvěma zásadními 

událostmi, které jsou k sobě neoddělitelně spjaty – dobytí Konstantinopolu Turky (1453) a 

objevení Ameriky (1492) 

Dobytí Konstantinopolu a rozpad dříve mocné Byzantské říše byly výsledkem 

dlouhodobého vývoje, kdy se Byzantinci nedokázali vyrovnat s krizí způsobenou vnitřními 

spory a především útoky Osmanských Turků, kteří do konce 14. století dobyly Balkánský 

https://www.youtube.com/watch?v=0x2mFXL2EUQ
https://www.youtube.com/watch?v=a0ia2_8PHRg
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip
mailto:Marek.Bednar@zsgvodnany.cz


poloostrov a ohrožovali Uherské království. Křesťanská Evropa nedokázala 

Konstantinopoli účinně pomoci a ten roku 1453 definitivně padl do tureckých rukou. 

Tím byla přerušena prastará obchodní cesta z Evropy do Indie a Evropané byli nuceni hledat 

novou cestu do Indie – po moři. Začíná tak období „zámořských objevů“. 

První cestovatelé (především Španělé a Portugalci) se nejprve snažili obeplout Afriku. První 

touto cestou dosáhl indického pobřeží Portugalec Vasco da Gamma r. 1498. 

Skutečným průlomem se však stalo objevení Ameriky, které bylo zásluhou Kryštofa 

Kolumba r. 1492.  

Sám Kolumbus (Ital plavící se však pod španělskou vlajkou) do konce života věřil, že 

objevil cestu do Indie, že se jedná o zcela nové světadíly odhalil až Amerigo Vespucci r. 1503. 

Nově objevená území začala být postupně Evropany kolonizována a využívána jako zdroj 

zisků – zlato, koření, nové plodiny (brambory, tabák, …), obchod s otroky (především z 

Afriky). 

  

− Podívej se na video: 

o Den, kdy byla dokončena první plavba kolem světa: 

1. https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-dokoncena-

prvni-plavba-kolem-sveta-6-zari-151637  

o Den, kdy Kolumbus objevil Ameriku 

1. https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-kolumbus-objevil-

ameriku-12-rijen-150682  

− On-line test: 

o https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUMTkzTkhaQ1c4R0pNWkdQOEc5MjNPTzYwQy4u 

− Můžeš odpovědět i do chatu: 

1. Jakou roli hrála v objevení Ameriky Isabela Kastilská? 

2. Jak se jmenovali první Kolumbovy lodě, se kterými poprvé doplul do Ameriky? 

3. Jakou novou, dnes již naprosto běžnou, zemědělskou plodinu přivezl 

Kolumbus z Ameriky? 

4. Proč dostal Pacifik jméno "TICHÝ" oceán? 

5. Jak se jmenoval velitel první plavby, která obeplula svět? Tento velitel během 

výpravy zahynul? 

TERMÍN ODESLÁNÍ JAK V ON-LINE TESTU VE FORMS, TAK DO CHATU JE 

PÁTEK 9. 4. 2021 DO 15:00. 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-dokoncena-prvni-plavba-kolem-sveta-6-zari-151637
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUMTkzTkhaQ1c4R0pNWkdQOEc5MjNPTzYwQy4u


POKUD NESTÍHÁTE, INFORMUJTE MĚ DO PÁTKU 9. 4. 2021 DO 12:00. POTÉ 

MŮŽEME DOMLUVIT JINÝ TERMÍN. 

JAKÉKOLI DALŠÍ ZASLÁNÍ ČI OMLUVENÍ PO TERMÍNU JIŽ NEBUDE BRÁNO 

V POTAZ. 

Třída: 7. AB 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 05. 04. 2021 do 11. 04. 2021  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

• Mechanické vlastnosti kapalin: 
o Hydrostatický tlak. 

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. 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující Petra Čadková 



Online hodiny: čtvrtek 8.4. v 10.00, pátek 9.4 v 11.00 

 

Unit 3/A 

- Procvičování minulého času průběhového Učebnice str.33 cv.6 vytvoř 

věty podle vzoru do ŠS 

- Popiš obrázek, co se odehrávalo včera odpoledne-PS str.25cv.6 

- Napiš 4 věty, co jsi dělal/a včera večer v 7 hodin-do ŠS 

 

Občanská výchova 7. A   

Vyučující: Marcela Čábelová   

Zadání platí pro období: 6. 4. – 9. 4. 2021 

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

  

Projděte si učebnici strana 45, 46, 47 a 48. Protože jsme přišli o 1 hodinu, tak uděláme hodinu dne 12. 4. 2021. 

Děkuji za pochopení.  

 

 

mailto:Marcela.Cabelova@zsgvodnany.cz

