
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 7. D 

Třídní učitel: Mgr. Jana Vršecká 

Zadávací období: 7. 6.  - 11.6. 2021 

 

Matematika   

Vyučující: Iva Vokatá  

Období: 7. 6. – 11. 6. 2021  

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz  
  

Zopakujeme si znalosti o čtverci a obdélníku. Učebnice geometrie strana 47 – 59.  

Naučíme se narýsovat kosočtverec a kosodélník ( učebnice strana 55). 

Naučíme se vzorce pro výpočet obvodu a obsahu těchto rovinných útvarů. 

Vypracujeme příklady v PS na straně 180 – 185. 
 

 

Fyzika 

Vyučující: Lukáš Filip 

Období: 7. 6. – 11. 6. 2021 

Opakování kapaliny + opakovací test 

 

Český jazyk 7 

Od 7.6.2021 

Mgr. Jana Vršecká 

Mluvnice- opakujeme vedlejší věty, pracovní sešit str. 66,67,68 

Literární výchova – pracovní list 

Čítanka 7 nová 

Pátrání po skutečnosti za slovy 

Spisovatelé o novinách, str. 148 – 149 

Karel Čapek – zapište si životopisné údaje  z tabulky: 

1. Co je to lokálka? 

mailto:Iva.Vokata@zsgvodnany.cz


2. Byla informace o tom, že se Josef Holoušek oběsil, pravdivá? Na čem bylo její 

publikování v Krouhvi založeno? Na čem bylo založeno její zveřejnění v Hlídce a v 

Hlasateli? Čím se jednotlivé zprávy lišily? 

3. Čím se zpráva v Krouhvi liší od informace, kterou redakce získala od čtenáře? 

4. Byly zprávy o Holouškovi objektivní? 

5. Co je to aféra? 

6. Co je fejeton? 

Sloh – vypravování 

  

  

  

Dějepis 7 

Od 7.6.2021 

Mgr. Jana Vršecká 

54. Poražení a vítězové 

1627 Obnovené zřízení zemské = ústava státu 

- Habsburkové mají dědičný nárok na český trůn 

- omezena stavovská práva 

- zavedena němčina jako úřední jazyk 

- oficiálně povoleno jen katolické náboženství 

- poddaní ke katolicismu přinuceni 

→ odchod mnoha Čechů do exilu = exulanti, např. Jan Amos Komenský, Václav Hollar – 

rytec, žil v |Anglii  

Albrecht z Valdštejna 

- český katolický šlechtic 
- vojenský a podnikatelský talent 

- ve službách Ferdinanda II. 

- lacino skoupil majetek po evangelících 

- razil mince 
- velká moc 
- vrchní velitel – generalissimus císařské armády 

- porazil Dány 
- díky pomluvám byl zbaven velení, ale pak zase povolán  a vytlačil Sasy z Čech 
- obviněn ze zrady, zavražděn v Chebu 

 



Třída: 7.D  

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 7.6.- 11.6. 2021 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

  

4D – future arrangements(přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti 

Useful expressions 

Cyberspace is on this week. Cybersprace se vysílá tento týden. / Hrají 

Cyberspace. 

There she is. Tady je. 

What´s happening? Co se děje? 

Guess what! Hádej, co se stalo! 

He asked me out. Pozval mě na rande/ schůzku. 

I´m off to the gym. Jdu do tělocvičny / Jdu cvičit. 

How´s it going? Jak to jde? 

Get lost! Jdi pryč! / Zmiz! 

JIŽ MÁTE V SEŠITĚ 

1. Do školního sešitu vytvořte otázky a zápory: 1) Frank works a lot. 2) George and 

June are going to have a wonderful party at the weekend. 3) Her friends are looking 

at horses now. 4) We have got a wonderful ice-hockey team.5) Our family celebrated 

his birthday yesterday. 5) Craig felt sick. 6) Lucy was watching TV at four o´clock. 

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

  

10/6 bez testu; zkoušení žáků, kteří mají více než 4 N/X a kteří mají známku 

nerozhodně 
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Předmět: Německý jazyk, skupina 2N7D  

Třída: 7.D  

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová   

Zadání platí pro období: 7. - 11.6. 2021  

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz  

Opakovat 

• slovní zásoba 0. až 5. lekce 

• časování sloves v přítomném čase, včetně slovesa „sein“ 

• rozkazovací způsob 

• přivlastňovací zájmena 

• zápor 

 

 

Předmět: Německý jazyk – 3.skupina 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová  

Zadání platí pro období: od 7.6.2021  

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz  

Co nás čeká tento týden:  

SAMOSTUDIUM:  

• opakování 4.lekce – školní pomůcky, časování, rozkazovací způsob, přivlastňovací zájmena 

• kdo zůstává doma, napíše mi individuálně o pracovní list k probírané látce 
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