
Samostudium se má omezit na profilové předměty – Matematika, Český jazyk, Anglický jazyk. 

Dále na Přirodopis, Fyziku, Zeměpis, Dějepis a Německý jazyk. Výuky, volitelné předměty a 

činnosti (např. pracovní) se distančně vyučovat nemají. 

Chválím vás za to, jak pracujete na zadaných úkolech. Určitě se ale už těšíte zpátky do školy, 

jako já! Mám pravdu? 

Filip Marek 

Matematika 

Třída: 7.A 

Předmět: Matematika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová 

Zadání platí pro období: 2. 4. – 10. 4. 2020 

Email: Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 

 

Poznámka: pokud nemůžete splněné úkoly poslat mailem, mohou být odevzdány 

prostřednictvím zákonných zástupců (rodičů) do rukou třídního učitele nebo do kanceláře 

školy. 

 

Podklady k samostudiu: 

MĚŘÍTKO MAPY A PLÁNU - procvičování 

Úkolem tohoto týdne je pořádně procvičit počítání s měřítkem mapy a plánu. 

Látka je vysvětlena v učebnici str. 94 – 95 

Do školního sešitu vypracujte příklady z učebnice aritmetiky: 

95/ 1, 2, 3, 4, 5 a 6 

 (zkrácená verze pro žáky s podpůrnými opatřeními: 95/2, 3, 4) 

Výsledky těchto úkolů si samostatně zkontrolujte na konci učebnice str. 147. 

 

Následující příklady vypracujte také do školního sešitu, ale jejich výsledky mi pošlete na e-mail.  

Úkol č. 3 
Výsledky mi pošlete na mail: Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 

do 10. 4. 2020 

do předmětu napište: M7 - č.3 – vaše jméno a příjmení 
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1) Vzdálenost dvou míst na mapě s měřítkem 1 : 500 000 je 15 cm. Jaká je tato 

vzdálenost ve skutečnosti? 

2) Jaká je vzdálenost dvou měst na mapě s měřítkem 1 : 2 000 000, jestliže je ve 

skutečnosti 140 km? 

3) Zahrada tvaru obdélníku má na plánu rozměry 7 cm a 5 cm. Jaká je skutečná výměra 

(obsah) zahrady, jestliže je měřítko plánu 1 : 500? 

4) 4 cm na mapě představují ve skutečnosti 80 km. Jaké je měřítko mapy? 

 

U žáků s podpůrnými opatřeními stačí vypracovat jen příklad 1) a 2). 

 

Všechny vás moc pozdravuji       

Jitka Bromová 

 

Český jazyk 

Třída: 7.A 

Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Marek Bednář 

Zadání platí pro období: 2. 4. – 10. 4. 2020 

Email: Marek.Bednar@zsgvodnany.cz 

 

Práci naleznete na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor -> 

Mgr. Marek Bednář. Odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/bednar-marek 

 

Anglický jazyk  

Třída: 7.A (skupina 1Aj7)  

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 2. 4. – 10. 4. 2020 

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 
 

V tomto období přejdeme na kapitolu Kids a naučíme se několik užitečných výrazů pro komunikaci 

v angličtině. 

• Do slovníčků si zapište a naučte se slovíčka 3D Kids. 

• V učebnici na straně 38 si přečtěte a přeložte text Virtual Soap. Na další straně je k tomuto 

textu cvičení 2 – rozhodněte, zda jsou následující věty pravdivé, nepravdivé anebo se o tom 

v textu nemluví. Cvičení vypracujte a pošlete na můj e-mail. 
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• V pracovním sešitu na straně 30 vyplňte cvičení 1. Odstavce následně očíslujte podle 

správného pořadí. Použijte přiložené CD a spusťte stopu 1.13 a proveďte kontrolu cvičení. 

• Do školního sešitu přepište výrazy ze cvičení 4a v učebnici na straně 39. Zkuste si ve cvičení 

4b spojit věty a vhodné odpovědi. 

• V pracovním sešitu na straně 30 doplňte rozhovory vhodnými výrazy z rámečku. 

Na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> asistenti pedagoga -> Bc. Iva Filipová - 

odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/filipova-iva naleznete spoustu materiálů, her a videí 

k procvičování a zlepšování vaší angličtiny. Využijte to. 

 

Třída: 7.ABC (skupina 3Aj7) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Petra Čadková  

Zadání platí pro období: 2. 4. – 10. 4. 2020 

Email: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

 

1.Přeložit druhou část článku na str.84, cv.1 – napsat pořadí, jak příběh probíhá, zapsat 
slovíčka z tohoto článku z pracovního sešitu do slovníčku 
2.Poslech slovní zásoby – youtube  My family, My house, Furniture in our flat /nábytek/ 
3.Pracovní sešit – poslech a doplnění slov  - st.66 cv.1, dále cv.2a,b, cv.3  
/CD v pracovním sešitě/ 
 

Třída: 7.ABC (skupina 4Aj7) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 2. 4. – 10. 4. 2020 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

1) Video 

2) Follow-up exercises (send me your answers on my email address written above please) / 

Prosím o zaslání odpovědí na uvedenou emailovou adresu do 10/4 

 

Ad1) Video. Listening task: watch the video placed on the link below /Poslech: podívejte se 

na video na níže uvedeném odkazu (pokud máte k dispozici počítač / tablet / mobil a 

internet) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HhNo_IOPOtU&feature=youtu.be 

 

ad) 2  a) What is the main message of the video in your opinion? / Jaká je hlavní myšlenka 

podle Vašeho názoru? 

 

b) Describe the current situation caused by the coronavirus in the place you live using 

three different tenses, such as present simple, present contionuous, past simple, past 

continuous, will, be going to. Write at least five sentences./ Popište aktuální situaci 
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způsobenou koronavirem v místě, kde žijete. K popisu použijte tři různé časy, např. přítomný 

čas prostý / průběhový /minulý čas prostý / průběhový či will, be going to.  Napište pět vět. 

 

 

Přírodopis 

Učebnice:  

Strana 55 kmen: Členovci přečíst až na stranu 60.  

Po přečtení a nakreslení pokoutníka domácího přistoupíme k zapsání a naučení Třídy: 

PAVOUKOVCŮ. 

V poznámkách se zaměřte na Hlavní znaky: 

Životní prostředí, kostra, stavba těla. 

Stavba těla: Trávicí soustava 

  Cévní soustava 

  Dýchací soustava 

  Nervová soustava 

  Smyslová soustava 

  Rozmnožování 

Rozdělení třídy pavoukovců do řádů: 

  Pavouci 

  Sekáči 

  Roztoči 

  Štíři 

Znaky, význam a zástupci jednotlivých řádů. 

Doporučuji zhlédnout. https://www.youtube.com/watch?v=xCBFuKrU-qc 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xCBFuKrU-qc


Fyzika 

Třída: 7. A 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Dušan Jůzek 

Zadání platí pro období: 2. 4. – 10. 4. 2020 

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

 

• Otáčivý účinek síly: 
o Páka  

Úkoly: 

• Opsat poznámky z mého profilu na téma páka. 

• Otázky a úkoly – páka (viz můj profil) 

• Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

 

Zeměpis 

Třída: 7.A 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 2. 4. – 10. 4. 2020 

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Přepište do sešitu a naučte se zápis JIŽNÍ AMERIKA. Naleznete ho na webových stránkách 

školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor -> Mgr. Filip Marek. Odkaz: 
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip 

 

Zahrajte si zeměpisnou hru na Jižní Ameriku. Tu a spoustu dalšího materiálu naleznete na 

webových stránkách školy v sekci provozní informace -> asistenti pedagoga -> Bc. Iva 

Filipová. Odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/filipova-iva 
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Dějepis 

Třída: 7.A 

Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Michaela Schánilcová  

Zadání platí pro období: 2. 4. – 10. 4. 2020 

Email: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz 

 

Jan Lucemburský 

https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28 

Karel IV. 

https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA 

https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA 

https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0 

Václav IV. 

https://www.youtube.com/watch?v=O-Ytm3aJf74 

https://www.youtube.com/watch?v=4Aq3AeiLYfM 

 

Vyber si jednoho Lucemburka a vypracuj referát a ten mi pošli mailem. Pomoci ti mohou i následující 

videa 

Jan Lucemburský 

https://www.youtube.com/watch?v=ETJYE4j0OLQ 

Karel IV. 

https://www.youtube.com/watch?v=wc78-2lTV54 

Václav IV. 

https://www.youtube.com/watch?v=0MBuIs2UVVU 
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Německý jazyk 

Třída: 7.A (skupina 1Nj7) 
Předmět: Německý jazyk  
Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 
Zadání platí pro období: 2. 4. – 10. 4. 2020 

Email: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 
 

Poznámka: Úkoly zasílejte ke kontrole dle své potřeby a uvážení. 

1. Zopakujte si veškeré učivo lekce 2 a ověřte si své znalosti ve cvičném opakovacím testu 
v pracovním sešitě na str. 23 – 24. 

2. Začněte si průběžně zapisovat do Vokabelheft slovíčka lekce 3. 

3. Libovolná témata můžete procvičovat také online zde: 

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-rodina-vztahy 

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-cisla 

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-barvy 

 
Třída: 7. A (skupina 3Nj7)  

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Marie Tesařová  

Zadání platí pro období: 2. 4. – 10. 4. 2020 

Email: Marie.Tesarova@zsgvodnany.cz  

 
Kontrola a odevzdání splněných úkolů proběhne po návratu žáků do školy. (Více informací bude 

dodáno v průběhu doby trvání mimořádných opatření.)  

Guten Tag! 

Doufám, že nám samostudium němčiny jde dobře. Tentokráte se zaměříme na vlastnosti osob. 

1. Zopakovat slovíčka – pracovní sešit str. 33/1. a 3. oddíl + str. 27/6 ab 

2. Učebnice str. 35/4a – ústně tvořit věty podle vzoru nejprve o trenérovi a pak o kamarádovi 

nebo kamarádce, o rodičích 

3. Pracovní sešit str. 27/5 písemně. 

Tschüs, 

 eure  Deutschlehrerin 

 
Třída: 7.ABC (sk. 4Nj7) 
Předmět: Německý jazyk  
Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 
Zadání platí pro období: 2. 4. – 10. 4. 2020 
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Email: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

 
Poznámka: Úkoly zasílejte ke kontrole dle své potřeby a uvážení. 

1. Průběžně se učte slovíčka 3. lekce. 

2. Vezměte si k ruce Schulheft a udělejte si pár poznámek k níže zmíněnému tématu. Již v lekci 2 jsme 
narazili na přivlastňovací zájmena mein(e) a dein(e). V textech třetí lekce nyní narážíte také na ihr(e) 
a sein(e), o kterých už jsme dříve mluvili, ale zatím jsme jim nevěnovali příliš pozornosti. Zopakujme 
si tedy pravidla vkládání koncovky, která jsou pro všechna přivlastňovací zájmena stejná. 

Přivlastňovací zájmena, která prozatím umíme: mein (můj), dein (tvůj), ihr (její), sein (jeho) 

Pokud přivlastňujeme věc, osobu či zvíře rodu mužského (der) nebo středního (das), zájmena 
zůstávají v nezměněném stavu. 

Př. mein Hund  dein Vater  sein Opa  ihr Onkel 

Pokud přivlastňujeme věc, osobu či zvíře rodu ženského (die), zájmena přijímají koncovku –e. 

Př. meine Katze  deine Mutter  seine Oma  ihre Tante  

3. Procvičte si přivlastňovací zájmena v pracovním sešitě: str. 28/12, str. 29/14 

4. Libovolná témata můžete procvičovat také online zde: 

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-rodina-vztahy 

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-cisla 

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-barvy 
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