
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 7.B 

Třídní učitel: Marcela Čábelová 

Zadávací období:  

 

MATEMATIKA    7AB      2020/2021 

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

  

  

Úkoly na období 7.6. – 11.6.2021 

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

  

Pondělí 7.6.2021 

Oprava testu – kladná a záporná čísla. 

Opakování: racionální čísla. 

  

Úterý 8.6.2021  

Opakování: racionální čísla. 

  

Středa 9.6.2021 

Test: racionální čísla. 

Opakování: poměr, úměrnosti. 

.            

Pátek 11.6.2021  

Opakování: poměr, úměrnosti. 

  

 

Předmět: Zeměpis 

mailto:Jana.Husova@zsgvodnany.cz


Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

Východní a centrální Asie 

 

Předmět: Anglický jazyk 2Aj7 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

Projekt: My favourite country 

 

Třída: 7. AB 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 07. 06. 2021 do 13. 06. 2021  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

• Mechanické vlastnosti plynů: 
o Tlak plynu v uzavřené nádobě (přetlak a podtlak). 
o Manometr. 

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). 
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Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

 

Učivo 4/A,B 

- Procvičování the u místních jmen učebnice str.45 cv.6a 

- Procvičování slovní zásoby v PS str.42 cv.3 

- Zápis slovní zásoby Unit 4/B 

- Procvičování předložek-učebnice str.54 cv.4   

 

Předmět: Německý jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

 

Učivo 

-Procvičování popisu školních pomůcek-učebnice str.45 cv.9a,b-a-popis věcí, b-překlad vět 

-Procvičování slovní zásoby-do školního sešitu napsat školní pomůcky se správným člene 

-Pokyny ve škole-učebnice str.46 cv.11- přiřadit k sobě české a německé věty-viz slovíčka na konci 

lekce 

  



Třída: 7.AB 

Předmět: Český jazyk   

Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská   

Zadání platí pro období: 7.6. – 11.6.   

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz   

Online hodina: není – prezenční výuka ve škole 

  

Zdravím všechny, se kterými se nemohu tento týden osobně potkat ve škole.       

Učivo na tento týden: skladba – rozvíjející větné členy – příslovečné určení (učebnice str. 83/84).  

Příslovečné určení - Větnéčleny.cz (vetnecleny.cz) 

▷ PRAVIDLA - Příslovečné určení (pravopisne.cz) 

  

Do školního sešitu udělat zápis – buď dle učebnice nebo podle videí – ve videu máte zápis na 
tabuli: 

Čeština na pohodu: PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ - YouTube 

Příslovečné určení, vedlejší větný člen, čeština, Mgr. Z. Ryšková - YouTube 

Ve škole budeme psát (celá třída) opravný mluvnický test na druhy podmětu (v pondělí) a 
přísudku (v úterý). Průběžně opakujeme na souhrnný mluvnický test za celé druhé pololetí 
(slovesný rod, tvarosloví, především příslovce a příslovečné spřežky a ostatní neohebné slovní 
druhy, druhy vět podle postoje mluvčího, věty jednočlenné, dvojčlenné, větné ekvivalenty, 
skladba – větné členy. Test se bude psát v týdnu od 14.6., bude mít nejvyšší váhu a je podmínkou 
pro uzavření klasifikace v tomto pololetí.  

Novou látku (tj. příslovečné určení) procvičujte zde:  

Příslovečné určení - Group sort (wordwall.net) 

Předmět a příslovečné určení - Group sort (wordwall.net) 

Hledání příslovečného určení ve větě - 15 úloh na vyplnění | Pravopisně.cz (pravopisne.cz) 

Větné členy - příslovečná určení (test s 15 úlohami na splnění) (pravopisne.cz) 

Příslovečná určení 2 (obsahuje 10 úloh na splnění) | Pravopisně.cz (pravopisne.cz) 

Příslovečné určení – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz) 
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Stále opakujte pravopis (využijte doporučené zdroje pro výuku češtiny), přestože tento týden se 
známkované pravopisné cvičení ve škole psát nebude.  

Kdo zatím neodevzdal čtenářský deníky za květen (povinná literatura č. 5), připraví si. V polovině 
června odevzdáte a následně ústně odprezentujete čtenářský deník z četby dle vlastního výběru. 
Dokončujte tedy četbu a připravte si zápis  

Kdybyste si nevěděli s něčím rady, jsem k dispozici v Teams nebo na emailu. Ať se vám daří, MV. 

  

  

  

  

 

 

 


