
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 7. D 

Třídní učitel: Mgr. Jana Vršecká 

Zadávací období: 5.4. - 9.4.2021 

 

Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 6.4.- 9.4. 2021 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

Online výuka: út: 9:00 do 9:30 

čt: 9:00 do 9:30  

 3D  Kids – useful expressions 

Everyday English – useful expressions 

Are you doing anything at the moment? Děláš něco právě teď? 

Come round to my place. Zajdi / Přijď ke mně. 

a sort of (What sort of drink do you like? ) tak nějak (Jaký druh nápojů máš rád/a?) 

Here it is. Tady to je. 

The best thing is… To nejlepší na tom je…. 

She wants to go out with…. Chce chodit s  

Really? Opravdu? 

What do you mean? Co tím myslíš? 

You must be joking! Děláš si legraci! 

  

Tabulku máte již v sešitě 

  

Pracovní sešit  

Prosím o vypracování cvičeních níže dle uvedeného datumu v závorce  

1) cv. 3, str. 31  Spojte věty s odpověďmi. (čtvrtek 8/4) 

2) další možné procvičení z učebnice na: 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/?cc=cz&selLanguage=cs 
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No test :-D (8/4 zkoušení žáků, kteří mají více než tři N; téma poslední nenapsaný test, prosím 

vizte témata u testů v aplikaci bakaláři) 

 

Předmět: Německý jazyk, skupina 2N7D  

Třída: 7.D  

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová   

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

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz  

  

1. Opakovat slovíčka 0. až 3. lekce  

2. Učit se slovíčka celé 4. lekce  

3. Pracovní sešit 

· s. 31 – 32 – Wiederholungstest (bez poslechu) 

 

Předmět: Německý jazyk – 3.skupina 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová  

Zadání platí pro období: od 6.4.2021   

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz  

Online hodiny v tomto týdnu :   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 

 

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   
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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 

 

Přírodopis 7. ročník 
Třída: 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 budeme prezentovat vaše referáty. Poznámkovou verzi jednotlivých 

skupiny hmyzu (látky č. 20 a další) projdeme po prezentaci.  

Sledujte pozorně informace na TEAMS (kanál přírodopis) 

   

20. Vážky 
• = hmyz s proměnou nedokonalou 

Charakteristika 
i. dva páry křídel 

ii. dravci – loví menší hmyz 

iii. vázány na vodu 

iv. Larvy = najády 

1. vyvíjejí se ve vodě  

Zástupci: 
v. Vážka ploská: 

vi. Ostatní: 

1. šídla, šidélka, motýlice 
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Švábi 
• Celosvětové rozšíření 

• Potrava: všežravci 

• Charakteristika 

· Kousací ústní ústrojí 

· Škůdci, rozkladači  

• Zajímavosti 

· Velmi odolní  

• Zástupci 

· Šváb obecný  

· Rus domácí  

Škvoři 
• Protáhlé tělo 

•  „Klíšťky“ na konci zadečku 

• Zástupce: 

· Škvor obecný 

• Lidově je nazýván „uchavec“   

21. Rovnokřídlí 
• = Hmyz s proměnou nedokonalou  

Charakteristika 
vii. kousací ústní ústrojí 

Zástupci 
viii. Kobylka  

1. dlouhá tykadla 

2. 3. pár končetin umožňuje dlouhé skoky 

3. dravci   

ix. Saranče 

1. býložravec 

2. při přemnožení tvoří obrovská hejna  

x. Cvrčci 

1. samečci vydávají hlasité cvrkání třením křídel 

2. všežravec 

3. zástupci: 

1. cvrček polní  

2. cvrček domácí   

xi. Krtonožka  

1. 1. Pár končetin upraven k hrabání 

2. vyhrabává chodbičky v zemi → ničí kořínky  

3. dravec 

 

  

 

 



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. 

Děkuji vám za spolupráci. 

 

 

 

Fyzika 
Jméno vyučujícího: Lukáš Filip  

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

 

Online hodina není. Při samostudium vypracujte do sešitu 3 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.  
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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 

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 
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- matematika 

- vznik v 10. století 

- neznáme příčiny zániku civilizace 

Theotihuacán 

- mexické město, 40 000obyvatel 

- zaniklo 

Aztékové 

- hl. město Tenochtitlán 

- silný stát 

- náboženské obřady – kruté 

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 
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Matematika   

Vyučující: Iva Vokatá  

Období: 5. 4. – 9. 4. 2021  

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz   

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 
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                                                   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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