
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 8. A 

Třídní učitel: Mgr. Filip Marek  

Zadávací období: 11. - 15. 1. 2021 

Předmět: Chemie  

Třída: 8.A 

Období: 11.- 15.1.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: čt v 8:55 v teams  

 

Značky prvků 

 

• Učit se značky prvků! Jistě budeme psát až budete ve škole. Musíte dokonale 
ovládat! 

 

Složení látek 

 

• Pošli poznámky z celé prezentace, které máš mít v sešitě z minulého zadání, emailem 
či Teams. Současně bude v poznámkách i úkol z minulé týdne. (Nakresleno a 
napsáno, kolik valenčních elektronů má O, P, Ar, F) 

• Vypracovat test v Teams složení látek do středy 15:00. 

 

Chemické prvky 

• Na online hodině začneme novou látku a více si budeme povídat o periodické 
soustavě prvků. 

• Napište si nadpis a poznámky 3 a 4 snímku ze stejně pojmenované prezentace v 
Teams. 

o Naleznete Teams_8.A_Ch_Soubory_prezentace_Chemické prvky 



 

 

Předmět: Přírodopis  

Třída: 8.A,B,C  

Vyučující: Ing. Petr Rošický  

telefon: 383 311 504  

 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz  

Úkol na týden 11. – 15. leden 2021  

MÍZNÍ SOUSTAVA - LYMFATICKÝ SYSTÉM 

Míza jako součást tkání tělních tekutin. Tělní tekutiny jsme rozdělili na cévní a mimo cévní. 

Do cévních tekutin řadíme krev a mízu. Mízní systém na rozdíl od krevního oběhu je 

otevřený začíná slepě v mezibuněčném prostoru. Doprovází krevní cévy a tvoří rozvětvenou 

síť cév (mízních vlásečnic, mízních cév a mízních kmenů). Je důležité s lymfatickým 

systémem si uvědomit význam mízy (lymfy), v souvislosti s IMUNITOU. Imunita neboli 

obrany schopnost organismů proti nákaze. S mízní soustavou, je potřeba také připomenout 

největší orgán MS- SLEZINU.   

  

Třída: 8.A. 

Předmět: Občanská výchova 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 11.1. - 15.1.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: Náročné životní situace 

Učebnice str. 39 - 43 přečíst, zapsat shrnutí do sešitu, naučit.🤔. 

 

  

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/rosicky-petr
mailto:Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz
mailto:jana.kovarova@zsgvodnany.cz


Třída: 8. ABC 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 11. 01. 2021 do 17. 01. 2021  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

• Opakování ze 7. ročníku: 
o Mechanické vlastnosti plynů: 

▪ Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země 
(Archimédův zákon). 

▪ Tlak plynu v uzavřené nádobě (přetlak a podtlak). 
Manometr. 

Úkoly: 

• Přečíst si a nastudovat zadané učivo z mého webového 
profilu (sloupec: Učivo). 
(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). 

• Připojit se k on-line výuce dle zveřejněného rozvrhu na webu 
školy. 

 

 

Předmět: Zeměpis  

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz  

mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz


Zdravím při distanční výuce. Na tento týden máte následující úkoly:  

• Projděte si poznámky G ZÁPADNÍ EVROPA. Uvedené informace společně vyhledáme 

na mapách v atlase.  

• Do sešitu si zapište tyto poznámky, jednotlivé státy zatím v sešitě být nemusí - 

budeme je probírat postupně v příštích týdnech. 

Sejdeme se online přes aplikaci Teams. Termín schůzky je v pátek v 8:55.  

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

 

Předmět: Dějepis 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: PÁ 10:00 

 

Na Teams ve vašem kanále dějepis máte pracovní list s názvem Národní obrození-pracovní list. 

Stáhněte si do svého počítače, tabletu a vypracujte. NEPIŠTE rovnou do kanálu.  Projdeme ho 

spolu na online hodině. Kdo nemá možnost stáhnout, vypracuje do sešitu nebo ústně.  

 

Předmět: Anglický jazyk  

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek   

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz  

 

Zdravím při distanční výuce. Tento týden spolu budeme pokračovat v 6. lekci. 

• Zapiš a nauč se slovíčka 6B – A happy ending? 

• Do školního sešitu si zapiš látku 6.2 a 6.3 na straně 79. 

• Na online hodinách budeme pracovat s touto gramatikou, plnit zadání rodilé mluvčí 

Nicole a vypracujeme některá cvičení v pracovním sešitě. 

 

Předmět: Rodinná výchova 

Mgr. Filip Marek – Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

V následujících dvou týdnech vypracujte pracovní list Ne návykovým látkám. Naleznete ho v 

souborech ve vašem týmu - kanál obecné. 

 

Třída: 8.A 

mailto:michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz
mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz
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Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 

E-mail: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Zadání platí pro období: 11. 1. – 15. 1. 2021 

V online hodině nás bude čekat kontrola opakovacího testu lekce 5 v PS 49 – 50. 

Podívejte se na novou slovní zásobu následující lekce 6 - přepište si do Vokabelheft první sloupec 
slovíček z PS 59 a procvičte si některá z nich v PS 52/1,2. 

Online hodina: pátek, 11:45 

 

Třída: 8. A / 8. B 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Vyučující: Mgr. Marek Bednář 

Termín: 11. 1. – 15. 1. 2020 

  

− Vyplň následující on-line testy, budou oba na známky: 

MLUVNICE 

− https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNU02VlQ2SkdQWEszSlY0SlEyV0pCRzFTRy4u  

  

LITERATURA 

− https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNTgySTJIWVc3WjRMMDJJUjZFOUZCSU1WWS4u 

 

 

MATEMATIKA 

Třída: 8. AB 

Předmět: Matematika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová 

Zadání platí pro období: 11. 1. – 15. 1. 2021 
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Dobrý den všem, tento týden se budeme věnovat 

násobení a dělení mnohočlenu jednočlenem a násobení mnohočlenu mnohočlenem. 

učebnice: Matematika 8 – algebra str. 78 – 82, pracovní sešit: str. 114 - 118 

Násobení a dělení mnohočlenu jednočlenem jsme si vysvětlili minulý týden, proto během 

pondělí a úterý to ještě pečlivě procvičte, dopočítejte, co vám chybí + 114/ A19, A20, A21 a 

vypracujte 2 testy zadané na Teams. 

Novou látku vám vysvětlím ve středu na online hodině (zápis již máte mít na str. 110). 

114/A22, A23 

115/A24, A25, A26, A27 

116/A28, A29, A30, A31, A32 

117/A33, minitest 34. a – g, h – m; minitest 35. a – g, h - m 

118/B36, B37, C38, C39 – práce, pro žáky, kteří chtějí pracovat na úrovni 1 - 2  

Výsledky si samostatně zkontrolujete podle ofocených stránek na Teams. 

Případné dotazy k jednotlivým příkladům si připravte na online hodiny. 

Žáci s podpůrnými opatřeními vypracují jen tučně zvýrazněné příklady. 

 

 


