
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 7.C 

Třídní učitel: Mgr. Iva Vokatá 

Zadávací období: 5.4. - 9. 4. 2021 

 

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

Jméno vyučujícího: Jan Straka  

Zadání platí do období: 9. 4. 2021  

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz   

  

Ahoj sedmáci, 

níže naleznete výukové materiály 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.  

Sledujte pozorně informace na TEAMS (kanál zeměpis) 

  

17. V Asie - Čína 
• Viz dříve 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět: Německý jazyk   

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová  

Zadání platí pro období: od 6.4.2021   

mailto:Jan.Straka@zsgvodnany.cz


Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz  

Online hodiny v tomto týdnu : 1N7C    středa 10:00 – 10:30   

                                                         3N7S : úterý 10:00 – 10:30  

                                                                      čtvrtek 10:00 – 10:30 

Co nás čeká tento týden:  

• opakování 3.lekce 

• v pracovním sešitě projedeme Wiederholungstest (str. 31,32) 

• v učebnici str. 38,40 

• začněte se učit slovíčka 4.lekce- školní pomůcky 

 

 

 

Předmět: Anglický jazyk – celá třída 

Třída: 7. C 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Milá 7. C,  

tento týden se podíváme do další části 3. lekce – UNIT 3 C. 

  

úterý 6. 4. 2021 – online hodina 

minulý čas prostý – opakování 

Hodinu začneme konverzací. 

poslech – pracovní sešit 

strana 28 / cvičení 1  

Také procvičíme poslech s porozuměním. 

slovní zásoba – Parts of a house – pracovní sešit 

strana 28 / cvičení 2 – části domu 

strana 28 / cvičení 3 – vybavení místností 

Budeme pokračovat v opakování a rozšiřování slovní zásoby. 
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domácí úkol – nepravidelná slovesa – opakování 

Dnes vás čeká další díl ověřování znalostí nepravidelných sloves. 

Příslušný pracovní list obdržíte prostřednictvím ZADÁNÍ. Úkol bude hodnocen známkou. 

Úkol zkontrolujeme příští hodinu. 

  

středa 7. 4. 2021 – online hodina 

domácí úkol – nepravidelná slovesa – vyhodnocení  

Společně si projdeme správné odpovědi a hodnocení úkolu. 

nová slovní zásoba – pracovní sešit 

strana 82 / slovíčka 3 C – Natrénujeme výslovnost nových slov. 

strana 29 / cvičení 4 – wordbuilding 

  

samostudium 

čtení s porozuměním – učebnice  

strana 36 – Murder in the library – Přečtěte si uvedený příběh a snažte se porozumět. 

Na toto cvičení navážeme příští týden. 

Děkuji vám za spolupráci. 

  

 

 

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce – volitelný předmět 

Třída: 7. C, 7. D, 8. D, 8. E, 9. C 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová  

Zadání platí pro období: duben 2021 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Úkol pro následující období obdržíte prostřednictvím ZADÁNÍ, kde pro vás bude připraven 

pracovní list. Tentokrát budete procvičovat rozhovory pro tyto situace: In a clothes shop, 

In a restaurant. Úkol bude hodnocen známkou. 

Pokud jste neodevzdali úkol z minulého období (téma: Free time), můžete to ještě napravit. 
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Děkuji vám za spolupráci. 

 

 

 

Fyzika 
Jméno vyučujícího: Lukáš Filip  

Zadání platí do období: 6. - 9. 4. 2021 

 

Online hodina jako vždy v úterý. Při samostudium vypracujte do sešitu 2 příklady na 

hydrostatický tlak. Nabídka příkladů bude vložena na Teams. 

 

 

 

Předmět: Výtvarná výchova 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

Zadání platí pro období: duben 2021 – uzávěrka 30.4.2021 

Tento měsíc se zaměříme na fantazii.  

Představte si, jak by to vypadalo, kdyby…… 

Jak by vypadala kočka, kdyby měla ploutve? Jak by vypadal svět, kdyby se žilo na Marsu? Co 

strom, kdyby rostl kořeny vzhůru?  

Zapřemýšlej a vytvoř své dílo na téma „Co by, kdyby“, čím víc zapojíš fantazii, tím lépe.  

Fotky práce mi zašli na email či do chatu v Teams 

 

 

Předmět: Umělecké činnosti 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

Zadání platí pro období: duben 2021 – uzávěrka 30.4.2021 

Téma - Komiks 
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Zkus vytvořit svůj komiks. Téma nechám na tobě, jediné co je závazné – minimálně 8 políček 

k vypracování 😊 

 

Distanční učivo čj 7. C, D 

Od 5. 4.2021 

Mgr. Jana Vršecká 

Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz 

  

Úterý 6.4.2021 – literární výchova – zopakujte si všechny umělecké prostředky – metafora, 

personifikace, rýmy, lyrika, epika, drama 

Středa 7.4.2021 – online hodina  - dokončete všechna cvičení z minulého týdne, zopakujeme si je, 

připravte si i čítanku a literární sešit 

 Čtvrtek 8. 4. 2021- sloh – vypravování – prac. sešit str. 86 cv. 2 dle výběru 

  

Distanční učivo dějepis. C, D 

Od 5. 4.2021 

Mgr. Jana Vršecká 

Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz 

- zapište si poznámky do sešitu 

44. Neznámý svět indiánských států 

Mayové 

- kamenná města a chrámy 

- předpovídali zatmění Slunce a měsíce 

- matematika 

- vznik v 10. století 

- neznáme příčiny zániku civilizace 

Theotihuacán 

- mexické město, 40 000obyvatel 

- zaniklo 

Aztékové 

- hl. město Tenochtitlán 

- silný stát 

- náboženské obřady – kruté 
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Inkové 

- Jižní Amerika 

- nelítostní dobyvatelé 

- vynikající stavitelé 

- kamenná města, zavlažovací kanály, zemědělské terasy 

- silnice, mosty 

 

Distanční učivo seminář z čj 2 

Mgr. Jana Vršecká 

od 5.4.2021 

Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz 

Knižní šifra  

- objev knihu podle obrázku 

 

 

Matematika   

Vyučující: Iva Vokatá  

Období: 5. 4. – 9. 4. 2021  

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz  
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Pondělí 5. 4. 2021 –Velikonoční pondělí.  

Úterý 6. 4. 2021 - samostudium 

Připravte si pracovní sešit 3. díl! 

Zapíšete si poznámky do školního sešitu.  

ÚMĚRA 

Hodnota poměru a : b je číslo, které je výsledkem dělení a : b. 

Mají-li dva poměry a : b a c : d stejnou hodnotu, mluvíme o stejných poměrech a píšeme 

                                       a : b = c : d 

Rovnost dvou poměrů se nazývá úměra. 

V každé úměře platí, že je součin vnějších členů roven součinu vnitřních členů! 

Příklad: Urči člen úměry x:    40 : 15 = x : 3 

                                                   40 . 3  =  15 . x 

                                                     120   =  15 . x 

                                                           x=  120 : 15 

                                                           x  =  8 

  

PŘÍMÁ ÚMĚRNOST 

= závislost dvou veličin 

PLATÍ: Kolikrát se zvětší hodnota jedné veličiny, tolikrát se zvětší hodnota druhé veličiny. 

            Kolikrát se zmenší hodnota jedné veličiny, tolikrát se zmenší hodnota druhé veličiny. 

  

NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST 

= závislost dvou veličin 

PLATÍ: Kolikrát se zvětší hodnota jedné veličiny, tolikrát se zmenší hodnota druhé veličiny. 

            Kolikrát se zmenší hodnota jedné veličiny, tolikrát se zvětší hodnota druhé veličiny. 

  

TROJČLENKA 

 = postup řešení úlohy, který vede k sestavení rovnosti dvou poměrů s jedním neznámým 

členem a k výpočtu tohoto členu. 



Řešíme-li úlohu trojčlenkou, pak jsou-li veličiny přímo úměrné, jdou šipky stejnými směry. 

Jsou-li veličiny nepřímo úměrné, jdou šipky opačnými směry. V obou případech začínáme 

šipkou u neznámého členu. 

Příklad 1: učebnice strana 109 

Příklad 2: učebnice strana 110     

Oba příklady jsou umístěné v kanálu matematika, v příspěvcích, opište si je! 

Středa 7. 4. 2021 – online hodina 

Vysvětlíme si úměru a trojčlenku. Budeme potřebovat PS 3. díl. 

Čtvrtek 8. 4. 2021 – samostudium 

Vypočítáte příklady v PS 3. díl na straně 173. 
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