
Třída : 7 B       Budova: Alešova 

Předmět: matematika 

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

Úkoly na období 14.10.2020 – 23.10.2020  

Řešení označených příkladů průběžně zasílejte na mailovou adresu či přes Teams. 

 

Středa 14.10.2020 

Doplnit, opravit: PS 6 / 3.díl: 193, 194, 195 (dělali jsme při minulé distanční výuce) 

POSLAT:  PS 6/ 3.díl -str. 183, 184 (osová souměrnost, bylo za domácí úkol) 

                  PS 6/ 3.díl -str. 188,189 

 

Pátek 16.10.2020 

2.hodina: Online schůzka: úvodní, řešit dotazy ke krychli a kvádru 

Opakování doma: PS 6/ 3.díl – str. 247, 248, 249 / 10, 11, 12 – doplnit, opravit (dělali jsme při 
minulé distanční výuce) 

 

Pondělí 19.10 2020 

Doplnit, opravit: PS 6/ 3.díl – str.197, 198, 210, 212 (dělali jsme při minulé distanční výuce) 

POSLAT:  PS 6/ 3.díl – str. 199, 202/2, 204 

 

Úterý 20.10.2020 

5.hodina: Online schůzka: dotazy ke krychli a kvádru, řešení příkladů z PS 6/ 3.díl – str. 205, 
208, 209 

Opravit a doplnit PS 6 / 3.díl str. 214, 247/ 4, 5, 248/ 8 (dělali jsme při minulé distanční výuce) 

 

Středa 21.10.2020 

Doplnit, opravit: PS 6/ 3.díl – str.249/ 10, 11, 251 (dělali jsme při minulé distanční výuce) 

POSLAT:  PS 7/ 1.díl – str. 36, 37/ 13, 14 

 

Pátek 23.10. 2020 

2.hodina – Online schůzka: dotazy k trojúhelníku, vnější úhly trojúhelníku , úsečky v trojúhelníku 

Doplnit, opravit: PS 6/ 3.díl – str.218 / 3, 219/ 5, 6 (dělali jsme při minulé distanční výuce) 
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Německý jazyk 7.B 

Jana Kokrdová 

Jana.Kokrdova@zsgvodnany.cz 

Učivo : 14.10.-23.10.2020 

Opakovat slovíčka 1. lekci, časování sein a pravidelných sloves 

Učebnice : str. 18/1 přečíst, str. 20/6 do ŠS napsat 

Pracovní sešit – str. 11,12 

 

 

Třída: 7. B 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 14. 10. – 23. 10.  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Zdravím při distanční výuce. Během ní máte 5 hodin anglického jazyka (z toho 4 online). Na toto období máte 

následující úkoly: 

 Připomeneme si příběh Layla’s first day. 

 Do školního sešitu vypracujeme cvičení 5 ze strany 5. Pomocí sloves live, know a like vytvořte šest vět. 

 V učebnici uděláme poslechové cvičení na straně 5 a do školního sešitu doplníme uvedenou tabulku.  

 V pracovním sešitu doplníme všechna cvičení ze strany 2. 

 Při online hodině si budeme klást otázky a odpovídat – cvičení 7 na straně 5 v učebnici. 

 Pustíme si poslech ze strany 6 – Sweet Sue and Smart Alec. 

 Připomeneme si tvoření přítomného času průběhového.  

 V pracovním sešitu doplníme cvičení 5 ze strany 3. 

Použití obou přítomných časů se budeme věnovat po prázdninách.  

Naše online hodiny budou vždy ve středu od 10:55 a ve čtvrtek od 10:00.  

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

 

Distanční  výuka   14.10 – 23.10. 2020 

Třída:  7.AB 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Petra Čadková   

Zadání na období:14.10 – 23.10 2020 

Email: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 
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-přečíst a písemně přeložit do školního sešitu úvodní článek Introduction  

- zapsat si slovíčka do slovníčku z této části a naučit se je  

-doplnit cvičení v PS str. 2 cv. 1,2,3( včetně poslechového cvičení – CD je vzadu v PS ) 

 

Třída:  7.AB 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Petra Čadková   

Zadání na období:14.10 – 23.10 2020 

Email: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

 

Procvičování  

-učebnice str. 11 cv.8/a ,e –napiš čísla slovy do škol. sešitu 

-napiš všechna slovíčka ze str. 10 do slovníčku 

-nauč se barvy a procvič si je v PS str.7 cv.14 

- vypracuj cvičení 19 na straně 9 – napiš slova, která se tu ukrývají 

 

Pokud budete mít nějaký problém nebo dotaz, napište na můj email. Vše zkontrolujeme, až se uvidíme. 

 

 

 

 

Občanská výchova a Rodinná výchova 7. B 

Vyučující: Marcela Čábelová  
Zadání platí pro období: 19. 10.   –   23. 10.   
Kontakt: Marcela.Cabelova@zsgvodnany.cz + chat v Teams  
  
Všechny zdravím, 
Nahlédněte do učebnice na straně 18, 19. 20, 21 
Projděte si text a na straně 20 si vypracujte do sešitu úkol s otazníkem pod odstavcem Komunikace 
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Výtvarná výchova 7. A + 7. B 

Vyučující: Marcela Čábelová  
Zadání platí pro období: 19. 10.   –   23. 10.   
Kontakt: Marcela.Cabelova@zsgvodnany.cz + chat v Teams  
 

Všechny Vás moc zdravím, ve škole jste obdrželi čtvrtku A4. Při venkovní procházce si najděte 

ulitu od hlemýždě nebo nějakou přírodninu (šiška, list peří atd.), která Vás zaujme.  

Dnes se pustíme do kresby pastelkami popřípadě tužkou.  

 Pokuste se o důkladnou studii ve zvětšeném měřítku. Představte si, jak na to koukáte přes 

lupu. Zvětšujte to na celou plochu papíru. Můžete zpracovat detail nebo i zvětšovat celé.   

 

Obrázky jsou použity z www.pinterest.com 
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Třída: 7.B 
Předmět: Český jazyk a literatura  
Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská  
Zadání platí pro období: 14. 10. – 23. 10.  
Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz  
Online hodina: úterý (1. vyuč. hodina – od 8:00) a pátek (3. vyuč. hodina – od 10:00) 
 
Zdravím všechny a posílám zadání práce na dobu distanční výuky (DV) do podzimních prázdnin:  
 
Literatura  

1. Zopakujeme si literární pojmy epika a lyrika. Na tomto odkazu si pročtete a uděláte STRUČNÝ zápis do sešitu na 
literaturu: https://www.mojecestina.cz/article/2019040201-epika-a-lyrika 

2. Čtenářský deník – dle pokynů a předchozí domluvy – pokračujete v četbě, popř. zápisu do čtenářského deníku. 
Termín odevzdání se oproti původní domluvě kvůli (pro vás spíše „díky“) prodlouženým podzimním prázdninám 
posouvá na pondělí 2.11. Pokud se distanční výuka prodlouží, zkontroluji vypracování k danému datu online. 
Další termíny zůstávají v platnosti dle harmonogramu, proto čtěte pravidelně!  

Podklady pro čtenářské deníky (seznam literatury, pokyny k vypracování, harmonogram odevzdávání) jste 
dostali v hodině, případně máte k dispozici v našem kanálu ČJ7A (Teams)  

 
Sloh – učebnice str. 114 – Popis pracovního postupu 

 do slohového sešitu udělat zápis dle rámečku na str. 114 

 písemně si připravit osnovu vybraného pracovního postupu (zvolíte si sami). Inspiraci čerpáte z učebnice 
(projdete si cvičení na str. 115), popř. zkonzultujete se mnou (Teams – kanál/chat) 

(práce na 1. týden DV) 

 další týden podle osnovy napíšete do slohového sešitu popis vámi vybraného pracovního postupu. Platí stejná 
pravidla jako vždy, nyní navíc myslete hlavně na rozmanitý výběr sloves 

 
Mluvnice – učebnice od str. 15 – Slovo a sousloví, rčení  

 pokračujeme v započaté práci, zápis dle str. 15 už máte v sešitě 

 do školního sešitu písemně vypracujte cv. 4a/str. 16 + cv. 5a/str. 17 – kontrola během online hodiny v úterý 

 do školního sešitu udělat zápis dle rámečku na str. 18; rámečky na straně 19 „pouze“ přečíst a nastudovat, 
snažit se pochopit, nejasnosti připravit k online konzultaci 

 místo našeho pravidelného pondělního pravopisného cvičení do domácího sešitu písemně vypracujte cv. 11 / 
str. 19 – kontrola během online hodiny v pátek 23.10. 

 PS: probíranému tématu odpovídají stránky 15-17 

o povinně vypracujte alespoň cv. 2,3 / str. 16 

o ostatní projít, zamyslet se, pokusit se najít správné odpovědi, vypracovat, co zvládnete – připravit si 
dotazy, nejasnosti pro online hodinu v pátek 23.10. 

 
POZOR – PAMATUJ!  

1. Při vypracovávání zadané práce používej dostupné materiály (především učebnici, sešit se zápisy z hodiny) 
a/nebo doporučené internetové zdroje (viz seznam rozdaný v hodině / uložený na našem kanálu). 

2. Cvičení z PS si po vypracování (s dopomocí) zkontroluj podle klíče (web Škola s nadhledem – tak, jak jsme si 
ukazovali v hodině / uložený na našem kanálu). 

3. Nejasnosti, nesrovnalosti apod. probereme v online hodinách, ale musíte na ně být připraveni! 😊  

 

Přeji hodně úspěchů při samostudiu a těším se v online hodinách minimálně na slyšenou! 😉 MV  

https://www.mojecestina.cz/article/2019040201-epika-a-lyrika


 
 

Třída: 7.B, skupina 7AB 
Předmět: Konverzace v anglickém jazyce  
Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská  
Zadání platí pro období: 14. 10. – 23. 10.  
Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz  
Online hodina: středa 21. 10. (6. vyuč. hodina – od 12:35) 
 

Dear all, 
 
please prepare your false identities for our online lesson on Wednesday 21 – write it (you might need to find 
some information about „yourself“) but be ready to speak; your task is to introduce yourself to the class.  
 
If you have some free time, you can watch your favourite movie in English on the Internet.   
 
Should you need more information, contact me via Teams or my email (see above).  
 
Looking forward to hearing from you soon,  
 
Best regards. MV 
 
 

 
 
 
 
 
Předmět: Hudební výchova 

Vyučující: Štěpánka Suchanová 

Učivo: Lidský hlas a hlasová hygiena – načti si. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Třída: 7. B 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 14. 10. – 23. 10.  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Zdravím při distanční výuce. Během ní máte 3 hodiny zeměpisu. Na toto období máte následující úkoly: 

 Dopište si do sešitu poznámky – Australský svaz. 

 Vyhledejte v atlase polohu Austrálie, státy a teritoria, města, nerostné suroviny, průmysl a zemědělství.  

 Zapište si do sešitu poznámky – Nový Zéland.  

 Vyhledejte v atlase zapsané pojmy (ostrov, průliv, města…) 

Poznámky 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. B – kanál Zeměpis na Teams. 

Naše online hodina bude vždy ve čtvrtek v 8:00.  

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

 

 

DĚJEPIS 7. A / 7. B 
 

 

1. K tématu Velká Morava si doplňte následující poznámky: 

 

- Po příchodu na Velkou Moravu zde Konstantin a Metoděj ustanovují slovanskou bohoslužbu, 

vzdělávají své žáky (budoucí kněží), jsou pod ochranou knížete Rastislava 
- Přináší: 

o Slovanské písmo – Hlaholici 
o 1. spisovný slovanský jazyk – Staroslověnštinu 
o Překlady biblických textů 

- V 70. letech 9. století odchází do Říma obhájit před papežem SLOVANSKOU BOHOSLUŽBU – r. 

880 je STAROSLOVĚNŠTINA uznána  
- Konstantin v Itálii onemocněl, přijal církevní jméno CYRIL a krátce na to umírá 
- METODĚJ je jmenován prvním moravským ARCIBISKUPEM, je však několik let vězněn v Bavorsku, 

osvobozen na zásah papeže 
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- Po Metodějově smrti jsou jeho žáci vyhnáni knížetem SVATOPLUKEM, část odchází do sousední 

Bulharské říše 

 

- Za vlády MOJMÍRA II. se říše rozpadá 

 

o Vnitřní problémy 
o Vpády kočovných Maďarů 

 

2. Podívejte se na video: 

PŘÍCHOD KONSTATINA A METODĚJE NA VELEHRAD 

https://edu.ceskatelevize.cz/prichod-konstantina-a-metodeje-na-moravu-5e44192b17fa7870610ed4ee  

DISPUTACE KONSTANTINA A METODĚJE U PAPEŽE: 

https://edu.ceskatelevize.cz/disputace-konstantina-a-metodeje-u-papeze-hadriana-ii-

5e44192b17fa7870610ed4ef  
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