
DISTANČNÍ VÝUKA 7. C   

Období:  14. 10. 2020 – 23. 10. 2020 

Český jazyk 7. C, D 

Od 14. října 2020 

Mgr. Jana Vršecká 

Ve stanovených dnech budeme společně pracovat online na Teams, vše je již v kalendáři 

vyznačeno. Společně projdeme učivo i cvičení, po nástupu do školy vše projdeme znovu.  Distanční 

výuka je povinná, bude se kontrolovat docházka, kdo se nedostaví na online hodinu, bude 

potřebovat omluvenku. Kontakt na mě máte přes email: Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz, přes 

messengerovou skupinu a přes Teams.  

Středa 14. 10. 2020 

Učebnice čj 7 str. 15 zápis látky do školního sešitu - Slovo sousloví  

Učebnice str. 16 – cv. 4 do školního sešitu 

Učebnice str. 17 – cv. 5 do školního sešitu 

Pracovní sešit str. 16 cv. 3,4 

Čtvrtek 15.10.2020 

 Sloh – Popis fotografie- str. 113 – popis obrázku vesnice cv. 2 do slohového sešitu 

Pondělí 19. 10. 2020 

 Učebnice str. 18 – zápis do školního sešitu – tabulka 

 Učebnice str. 18 cv. 8 do školního sešitu 

 Pracovní sešit str. 16 cv.5, str. 17 cv. 7 

Úterý 20. 10.2020 

 Literární výchova – přečíst ukázku v čítance str. 12 a vypracovat pracovní list Česká koruna 

Středa 21.10.2020 

 Učebnice str. 20 Synonyma a homonyma – zápis do školního sešitu 

 Pracovní sešit str. 18 cv. 1,2,3 

Pracovní sešit str. 19 cv. 6 

Čtvrtek 22.10.2020 

 Učebnice str. 23 – zápis do školního sešitu Slova citově zabarvená 
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 Pracovní sešit str.19 cv. 7, cv. 1, str. 18 cv. 2,3,4 

 

Dějepis 7. C, D 

Od 14. října 2020 

Mgr. Jana Vršecká 

Učebnice  str. 32 – 33 Zrod středověké Anglie – zapsat do sešitu 

Učebnice str. 34 – 35 Svatá říše německých císařů – zapsat do sešitu 

Učebnice str. 36 – 37 Víra uchovaná v kameni, dřevě a pergamenu – zapsat do sešitu, jde o první 

společný kulturní styl v Evropě, kdo má prezentaci, připraví si ji. Všichni si vyrobíte na toto téma 

lapbook s obrázky, -můžete nakreslit, vytisknout, vystřihnout ( vše na formátu A5 jak jsme byli zvyklí 

v minulém roce) 

Budou zde vysvětleny pojmy: románský styl, rotunda, bazilika, valená klenba, nástěnná malba, 

mozaika, legenda, kronika 

Předmět: Anglický jazyk – skupina 1A7C 

Třída: 7. C 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

Zadání platí pro období: 14. 10. – 23. 10. 2020 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

 

V tomto zadání samostudia začneme pracovat s novým dílem naší učebnice (PROJECT 3) 

a zopakujeme si přítomné časy. 

Práci si rozumně rozvrhněte. Úkoly plňte v uvedeném pořadí. 

Do pracovního sešitu pište tužkou nebo perem, které můžete mazat. 

 

 

INTRODUCTION A – KIDS  
 
 

Slovní zásoba 
Nejprve si projděte nová slovíčka. Najdete je v pracovním sešitě na straně 80. 
 
Učebnice 
strana 4 / cvičení 1 – KIDS 
Přečtěte si první díl příběhu, který nás bude provázet celou učebnicí.  
V příběhu si připomeňte, jak sdělit osobní informace. 
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strana 5 / cvičení 2 – Odpovězte na otázky. 
 
 
Pracovní sešit – poslech CD – poslech číslo 2 
strana 2 / cvičení 1 – Poslouchejte a doplňte chybějící informace. 
Poslech opakujte dle potřeby. 
 
Pracovní sešit 
strana 2 / cvičení 2 – Everyday English – Seřaďte slova do vět. 
 
Gramatická pravidla 
Přítomný čas prostý (Present simple) 
pracovní sešit – strana 72 / tabulky 0.1 - 0.4 
Pečlivě si pročtěte uvedené tabulky a připomeňte si tvoření a používání přítomného času 
prostého. 
 
 
Pracovní sešit 
strana 2 / cvičení 3 – Do vět doplňte informace podle obrázků. 
strana 2 / cvičení 4 – Doplňte otázky v rozhovoru. 
 
 

INTRODUCTION B – SWEET SUE AND SMART ALEC 
 

 
Slovní zásoba 
Opět začneme novou slovní zásobou. Slovíčka si trénujte v pracovním sešitě na straně 80. 
 
Pokud máte slovíčka procvičená, můžete se přesunout do učebnice. 
 
Učebnice 
strana 6 / cvičení 1 
Přečtěte si příběh a seznamte se s dvojicí detektivů, se kterými se budeme setkávat v každé 
lekci. Čtěte nahlas a snažte se porozumět. 
S tímto příběhem si zároveň připomínáme přítomný čas průběhový. 
 
Gramatická pravidla 
Přítomný čas průběhový (Present continuous) 
pracovní sešit – strana 72 - 73 / tabulky 0.5 - 0.8 
Pečlivě si pročtěte uvedené tabulky a připomeňte si tvoření a používání přítomného času 
průběhového. 
 
Pracovní sešit 
strana 3 / cvičení 5 – Nejprve vytvořte otázku podle zadání. Obrázky určují odpověď. 
 
Gramatická pravidla 
Ještě jednou se podívejte do přehledu mluvnice  -  pracovní sešit strana 73 / tabulka 0.9. 



Pozorně si přečtěte uvedené poučky. 
 
Opakování přítomných časů dokončíme cvičením v pracovním sešitě. 
 
Pracovní sešit 
strana 3 / cvičení 6 – Do e-mailu doplňte slovesa z nabídky ve správném tvaru. 
Podle situace použijte přítomný čas prostý nebo průběhový. 
 
 
 
 
 
Doufám, že se vám práce bude dařit. 
 
Děkuji vám za spolupráci a těším se na naše online hodiny. 

 

 Třída: 7.CD  

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 14.10.- 25.10.  

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

Online výuka: út: 11:30 do 11:00 

 čt: 11:30 do 11:00   

 

Opakování času přítomného času prostého a průběhového 

  

Pro zopakování můžete využít následující odkazy 

https://www.helpforenglish.cz/files/20_1253539740_verb_work_new_pdf2.pdf 

https://www.helpforenglish.cz/files/20_1295987313_present_simple_and_cont_pdf_new.pdf 
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Opakování minulého času prostého 

Minulé tvary slovesa "to be" 

Přítomný 

čas 

Minulý čas Otázka Zápor 

I am. I was. Was I? I Was not. = I wasn´t. 

You are. You were. Were you? You were not. = You weren´t. 

He/she/it is. He /she/it was. Was 

he/she/it? 

He/she/it was not. = He/she/it 

wasn´t. 

We are. We were. Were we? We were not. = We weren´t. 

You are. You were. Were you? You were not. = You weren´t. 

They are. They were. Were they? They were not. = They 

weren´t. 

 

 

 

 

 



 Učebnice  

My life 

1. cv. 1b, str. 8 Doplňte věty slovy v tabulce 

2. cv. 2, str. 8 Přečtěte si My new home a rozhodněte se, zda věty nad článkem jsou 

pravdivé či ne. 

3. cv. 5, str. 9 Srovnejte Karlův život nyní  na Novém Zélandě dle vzoru 

4. cv.7a, str. 9 Doplňte tabulku o někom, koho obdivujete. Může to být rodinný člen či 

nějaká slavná osoba. 

 

Pracovní sešit 

Introduction 

1. cv. 6, str. 3 Doplňte Billův email se slovesy v přítomným čase prostém / průběhovém 

dle kontextu. 
2. cv. 7, str. 3 Napište pět vět Billovi o Vašem pátečním večeru 

 

 My life 

 1. str.80, 1A, 1B 

 2. cv. 1a, str. 4 Spojte výrazy z levého a pravého sloupce dle významu 

 3. cv. 1b, str. 4 Doplňte k obrázkům výrazy ze cvičení 1a 

 
 
 
Předmět: Občanská výchova 
Třída: 7.C dívky i hoši 
Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  
Zadání platí pro období: 14.10.- 23.10.  
Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 
 

1. Opsat/vytisknout poznámky do školního sešitu, průběžně opakovat předešlou i novou látku 
2. Zadané referáty platí po návratu do školy (jmenovitě vypsány v Teams) 
3. Sledujte Teams, kanál Občanská výchova 7.CD dívky a Občanská výchova 7.CD hoši 

 

KOMUNIKACE 

= slouží k dorozumívání mezi lidmi, k předávání informací, vzájemnému poznání, vytváření 

mezilidských vztahů 

Dělí se: 

A. Verbální (slovní) komunikace  
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• dorozumívání prostřednictvím mluvených nebo psaných slov  

• typickým příkladem je rozhovor (dialog) 

B. Neverbální (mimoslovní) komunikace  

• komunikace beze slov, např: pohybem těla, poklepáním na rameno, výrazem obličeje 

 

 

Ke zvláštním formám komunikace řadíme: 

• znakovou řeč pro neslyšící  

• slepecké Braillovo písmo  

• morseovku  

• prstovou abecedu 

 

Asertivita, agresivita, pasivita 

Na neshody a konflikty lidé reagují různě: 

▪ agresivně  

▪ asertivně  

▪ pasivně 

 

Pasivita – netečnost, nečinnost, plachost  

Agresivita – útočnost, dobyvačnost, snaha napadat jiné  

Asertivita – sebeprosazování, sebevědomí, troufalost 

 



Pro dovysvětlení (do sešitů si zapisovat nemusíte, jen si přečtěte) 

Agresivní jednání – agresivně jednající člověk se prosazuje na úkor druhých, nedbá na jejich práva a oprávněné 

požadavky. Ponižuje je a sráží sebedůvěru ostatních lidí. Někdy dosáhne svého, ale ostatní k němu mívají 

záporný vztah a zpravidla mu oplácejí stejnou mincí 

Pasivní jednání – pasivně jednající člověk nedokáže jasně sdělit své potřeby a přání. Zároveň je bezbranný vůči 

požadavkům druhých lidí. Chybí mu jistota v jednání a trápí ho, že se nedokáže přiměřeně uplatnit 

Asertivně jednání – asertivně jednající člověk dokáže přesně a jasně definovat, o co mu jde, jak situaci vidí, co si 

o ní myslí a jak ji prožívá. Má kladný postoj k druhým lidem a přiměřené sebevědomí. Chová se sebejistě a 

zároveň respektuje druhé a ctí jejich důstojnost. Jeho vystupování je klidné, celkově působí uvolněným dojmem 

MASOVÁ KULTURA A MASMÉDIA 

Masová kultura = kultura, která se zaměřuje na velké množství lidí - např. filmy, hudba, literatura, … 

- je nenáročná, slouží k vyplnění volného času, ale zároveň podporuje myšlení a rozvoj fantazie 

K šíření masové kultury slouží tzv. masmédia (hromadné sdělovací prostředky): 

• rozhlas • televize • internet • tisk (noviny, časopisy, knihy) • mobilní telefon 

Masmédia také slouží k informování a vzdělávání. 

Masmédia mají velmi silný vliv na své příjemce → dokážou změnit názory a postoje těch lidí, kteří 

všem informacím bezmezně věří. → Proto musíme informace získané z masmédií objektivně 

zhodnotit  

a třeba i porovnat s dalšími zdroji!! 

Reklama 

- příklad masové komunikace (směřuje od jednoho šiřitele sdělení k velkému množství příjemců) 

- cílem reklamy je: 

- zvýšení prodeje  

- ovlivnit a přesvědčit nás ke koupi zboží či upřednostnění nějaké služby 

- vždy poukazuje na klady produktu 

- druhy reklamy: 

- televizní  

- novinová  

- rozhlasová  

- plakátová 

Videa ke zhlédnutí: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-brdo/418234100061001-reklama 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214728740-byt-v-obraze/209572233420007-reklama/ 
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Rodinná výchova     7.ročník 

Vyučující Mgr. Jana Kovářová 

Zadání učiva 

Klíče ke zdraví 

Učebnice strana 84. 

 Přečíst, zapsat.  

Zaslat ke kontrole do 2.11.2020      jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

 

Třída: 7.C – 1. a 3. skupina 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Zadání platí pro období: 14.10.- 25.10.  

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

 

1.skupina – čtvrtek 15.10. -  na Teamsech máte v kanále 1N7C pracovní list k vypracování + veškeré 

pokyny.  

   - opakování 0.lekce ( dny, čísla, barvy, slavné osobnosti, časování sloves) 

    - pondělí 19.10. – proběhne online hodina – 10:55 – 11:40 

   - společná kontrola pracovního listu, online diktát – čísla, výslovnost 

    - čtvrtek 22.10. – opět zadání práce na Teams – pracovní list, práce v PS 

   - začít se učit slovíčka 1.lekce. 

   - online schůzka před prázdninami (10:55 – 11:40), pokud bude potřeba 

 

3.skupina – středa 14.10. -  na Teamsech máte v  kanále 3N7S pracovní list k vypracování + veškeré 

pokyny.  

   - opakování 0.lekce ( dny, čísla, barvy, slavné osobnosti, časování sloves) 

    - pátek 16.10. – proběhne online hodina – 8:55 – 9:40 

   - společná kontrola pracovního listu, online diktát – čísla, výslovnost 

    - středa 21.10. – opět zadání práce na Teams – pracovní list, práce v PS 
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   - začít se učit slovíčka 1.lekce. 

   - pátek 23.10. - proběhne online hodina – 8:55 – 9:40 

   - společná kontrola pracovního listu 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

 

Třída: 7.C  

Předmět: Výtvarná výchova 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Zadání platí pro období: 14.10.- 25.10.  

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

 

Zadání bude na Teams i s pokyny, co dále s prací dělat 

Vyber si jedno téma, vypracuj práci: 

a) pokus se namalovat svůj autoportrét – volná technika 

b) jak asi vypadají ručičkové hodinky zevnitř? A jak různé přístroje? Zkus si představit a nakresli ho 

               - kresba tužkou 

 

Matematika  

Vyučující: Iva Vokatá 

Období: 14. do 23. 10. 

Plán schůzek na Teams: 

                                                   7. C: Čtvrtek 15. 10.: 9:00            

                                                             Pondělí 19. 10.: 8:00 

                                                             Středa 21. 10.: 10: 00 

ZADÁNÍ: 

Středa 14. 10. 2020 

Opakování číselných operací 

Pracovní sešit 7. ročník 1. díl strana 2 celá, strana 3 cvičení 5, 6, 7, 8 
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Čtvrtek 15.10 2020 schůzka na Teams 

Připravíte si PS 7.díl, učebnici a školní sešit.  

Pondělí 19. 10. 2020 schůzka na Teams 

Téma: ZLOMEK 

Budete mít PS 7 1. díl, učebnici a školní sešit.  

Úterý 20. 10. 2020  

Samostatná práce: PS strana 46 a 47 celá 

 Středa 21. 10 2020 schůzka na Teams 

Téma: Rozšiřování a krácení zlomků 

Budete mít PS7 1 díl, učebnici a školní sešit.  

Čtvrtek 22. 10. 2020 

Sčítání a odčítání desetinných čísel 

Samostatná práce: PS strana 4/10, 11, 12 

                                  PS strana 5/16 

                                  PS strana 6/19, 20 

Žáci, kterým se nepodaří připojit na Teams, si prostudují v učebnici Matematika7, Aritmetika strany 

11 až 24. 

Třída: 7.C 

Předmět: Přírodopis 

Vyučující: Iva Vokatá 

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz 

Období: 14. 10. – 23. 10. 

 

Zapiš si poznámky do sešitu, nezapomeň na kresbu obrázků na místech k tomu určených. Vše si 

přečti v učebnici a pokus se učivu porozumět. 

 

 

mailto:Iva.Vokata@zsgvodnany.cz


 PŘEHLED ORGANISMŮ  

 

1. VIRY 
= malé útvary bez buněčné stavby 

tělo: nukleová kyselina 

        bílkovinný obal (kapsida) 

= vnitřní parazité buněk 

= původci různých nakažlivých nemocí (rýma, chřipka, zarděnky, spalničky příušnice, dětská 

obrna, klíšťový zánět mozkových blan, AIDS, neštovice, opary, mononukleóza, bradavice) 

 

2. BAKTERIE 
= jednobuněčné organismy (jádro nemá jaderný obal) 

- téměř všude (spory = klidové stadium) 
- rozkladači (reducenti) – rozklad ústrojných látek 
- paraziti – v těle organismů – nemoc 
- symbiotické bakt. – na kořenech bobovitých rostlin, v trávicím systému býložravců 
- laktobacily – výroba jogurtů a podmáslí 

 

Bakteriální onemocnění se léčí antibiotiky (angína, spála, zápal plic, salmonelóza, borelióza, zánět 

mozkových blan) 

 
3. SINICE 

= jednobuněčné organismy jako bakterie, ale mají zelené barvivo (fotosyntéza) 

- nemají bičíky 

- tvoří shluky buněk 

- většina žije ve vodě 

 

4. PRVOCI 
= jednobuněční živočichové 

TREPKA VELKÁzástupce skupiny NÁLEVNÍCI  

- výskyt: znečistěné stojací vody 
- klidové stádium = cysta 
- rozmnožuje se nepohlavně – příčným dělením 
                             pohlavně – spájením (2 trepky si vymění malé jádro) 

 

Zde si nakresli a popiš obrázek trepky z učebnice strana 22. 

 

 



Skupina: BIČÍKOVCI 

- pohybují se pomocí bičíků 

TRYPANOZÓMA SPAVIČNÁ 

- cizopasí v krvi člověka, způsobuje spavou nemoc, přenašečem je moucha tse-tse,  
- vyskytuje se v Africe 

 
Skupina: KOŘENONOŽCI 

MĚŇAVKA 

- pohybuje se pomocí výběžků cytoplazmy = PANOŽKY 
- žije ve znečistěných vodách 
- měňavka úplavičná způsobuje střevní onemocnění – úplavici 

 
 

ŽIVOČICHOVÉ – ZOOLOGIE 

 

1. ŽAHAVCI 
= mnohobuněční, vodní, mají trávicí dutinu = LÁČKA, mají ŽAHAVÉ BUŇKY 

Nezmar hnědý 

- žije ve sladkých vodách, přisedle 
- tělo je paprsčitě souměrné, složené ze dvou vrstev buněk 
- dýchá celým povrchem těla 
- nervová soustava je rozptýlená 
- rozmnožuje se nepohlavně pučením, na podzim – pohlavně 
- je to HERMAFRODIT = obojetník 
- schopnost regenerace 

 

Zde si nakresli a popiš obrázek nezmara z učebnice strana 24 

 

MOŘŠTÍ ŽAHAVCI 

A.Koráli: 

žijí přisedle na dně moře, vytvářejí vápenaté schránky – korálové útesy, ostrovy 

KORÁL ČERVENÝ – šperky 

 

B.Medúzy: 

žijí volně, tělo je zvonovité a rosolovité – Talířovka ušatá 

 

C.Sasanky 

žijí přisedle na dně moře, mají mnoho ramen 

 

 



Třída: 7. C 

 

Předmět: Zeměpis 

 

Jméno vyučujícího: Jan Straka 

 

Zadání platí do období: 23. 10. 2020 

 

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

 

Pokyny 

Vše, co naleznete z Z níže, je stejné jako na TEAMS. 
Zdravím, 

projděte si látky č. 6 (Amerika obecně) a 7 (Severní Amerika) a vypracujte pracovní list. 

Během videokonference, kterou naplánujeme, zkontrolujeme pracovní list a probereme to, co vám 

není jasné. 

Odhadovaný čas konference: 

Pondělí 19. 10.  10:00 – 10:45 

 

6. Amerika 
 Druhý největší světadíl 

 Poloha - vymezení 
o Z polokoule 
o od S k J 

 Zasahuje za S polární kruh 
 Magalhãesův průliv *magaljajnšův, méně správně magalienšův] 

 Pobřeží 
o Severní Amerika – hodně členité 
o Jižní Amerika – málo členité 
o Grónsko 

 Největší ostrov světa 
o Ohraničení oceány 

 Severní ledový  
 Atlantský  
 Jižní  
 Tichý  

o Beringův průliv 

 Dělení 
o Severní Amerika 

 Střední Amerika – náleží k Severní Americe 

 Od Mexika na Jih 
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 Po Panamu včetně 
o Jižní Amerika  

 Povrch 
o Kordillery 

 = pás vysokých pohoří podél celé Z části 
 Andy 

 Část Kordiller v Jižní Americe 
 Nejvyšší hora Aconcagua *Akonkagua+ – cca 7.000 m (6.959 m) 

o Zbytek pohoří a nížiny 
o Stepi 

 Rozlehlé travnaté oblasti  
 Prérie = v S. Americe 
 Pampy = v J. Americe 

 Podnebí 
o Amerika zasahuje do všech podnebných pásů 
o Podnebí je výrazně ovlivňováno pohořím Kordillery 

 

 Vodstvo 
o Kordillery tvoří rozvodí 

 Amazonka 

 Nejdelší a nejvodnatější řeka planety 

 Ústí do Atlantského oceánu 
 Mississippi 
 Mackenzie 
 Yukon 
 Colorado  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Třída: 7. C 

Předmět: Tělesná výchova 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

Zadání platí pro období: 14. 10. – 23. 10. 2020 

Zadání bude také na Teams. 

Dívky 

Holky podle videa si zacvičte doma jógu, kterou naleznete na tomto odkazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4zbKe9B73A 

Hoši 

Hoši zkusí posilovat břišní svaly podle videa, které naleznete na tomto odkazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=W-9L0J_9qag 
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