
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 8.B 

Třídní učitel: Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Zadávací období: 11.1.2021 – 15.1.2021 

 

 

Předmět: Zeměpis 

Třída: 8.B 

Vyučující: Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

Období: Od 11.1. do 15. 1. 2021 

Opsat si poznámky a nastudovat učivo – Pobaltské republiky 

Připojit se k on-line výuce v době hodiny zeměpisu podle rozvrhu - pátek 15.1. 

 

Pobaltské republiky 

Litva 

 

Lotyšsko 

mailto:Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz


 

Estonsko 

 

 

 

přírodní podmínky – nížiny + hodně srážek = vznik bažin a močálů 



 

půda kamenitá = málo úrodná 

obyvatelstvo – 1) nejméně osídlená část Evropy 

                            2) stárnoucí populace - malá porodnost 

                           3) hodně Rusů 

zemědělství – chov skotu a prasat = vývoz – mléčné výrobky, slanina 

                          plodiny – brambory, len, cukrová řepa 

 

průmysl – těžební – hořlavé břidlice, rašelina 

 

               - elektrotechnika – vysílačky, radiostanice, zabezpečovací zařízení 



 

hlavní města – Litva – Vilnius 

                           Lotyšsko – Riga 

                           Estonsko – Tallinn 

 

 

Předmět: Chemie  

Třída: 8.B,C  

Vyučující: Ing. Petr Rošický  

 telefon: 383 311 504  

 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz  

Úkol na týden 4 – 8. leden 2021. 

 Vlastnosti významných prvků kovů, nekovů a polokovů. 

V učebnici na straně 60 až 65 jsou vybrány konkrétní zástupce významných prvků. Článek si přečtěte 

a vypište si stručné poznámky jak u jednotlivých prvků, tak i skupiny prvků. K významným prvkům, 

ale i ke každé skupině kovů, nekovů a polokovů si napište charakteristiku, vlastnosti a využití v 

praktickém životě.  

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


 Z důvodu přípravy na pochopení rozdělení prvků, v periodické tabulce prvků a v závislosti rozdělení prvků do 

period a skupin, doporučuji zhlédnutí následující video z webu nezkreslená věda. 

  Periodické společenství prvků 
Odkaz:  https://www.youtube.com/watch?v=nSj-FDZMn9U 

  

 

 

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.   

  

Předmět: Rodinná výchova 

Vyučující: Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

Období: Od 11.1. do 15. 1. 2021 

 Téma – Vliv výživy a způsob stravování na zdraví člověka 

Učebnice strana – 99 - 100 – přečíst a až se vrátíte do školy, tak tuto látku 

společně prodiskutujeme. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nSj-FDZMn9U
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/rosicky-petr
mailto:Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz
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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: Dějepis 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 



Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ! Výjimečně v PÁ ve 12:15 

 

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: Německý jazyk 

Třída: 8.B 

Období: 11.1. - 15.1 2021 

Vyučující: Mgr. Petra Čadková 

Online hodina: středa 13.1. v 8.00 

 

Einheit 6 

 

• Procvičování 4. pádu podstatných jmen PS str.53 cv.5 vzor: Hannelore bekommt ein 
Buch und eine Gitarre - napiš do PS 

• Další procvičování PS str.57 cv.1a),b),c), cv.2 - doplňování v PS 

• Napiš správně do školního sešitu učebnice str.62 cv.9 

• Procvičování slovní zásoby, napiš do školního sešitu učebnice str.62 cv.8 

 

Napsané úkoly odevzdej do pátku 15.1. do teams/NJ8.B-Soubory-Vypracované úkoly 

 

 

 

 

 

mailto:michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz


 

PŘEDMĚT: ANGLIČTINA 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodiny: ČT 8:10, PÁ 11:45 

 

 Should/shouldn´t (Měl bys/neměl bys).  Opište ze str 79 gramatiku 6.1. 

Procvičování zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs 

V učebnici si připravte str. 69/4a,b. Projdeme spolu cvičení v učebnici a PS při online hodinách.  

Bára a Káťa navíc pokračují v 5. lekci. Přečtěte si v učebnici článek str. 60. Vypracujte cvičení 2. Na 

str. 61/cv. 4a. PS 48/3a. 

 

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 
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MATEMATIKA 

Třída: 8. AB 

Předmět: Matematika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová 

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

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Občanská výchova 8. B  

Vyučující: Marcela Čábelová  

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

Kontakt: Marcela.Cabelova@zsgvodnany.cz + chat v Teams  

  

Pěkný druhý týden v roce 2021. Tento týden do čtvrteční online hodiny přečtěte stranu 30 s tím, že 

je to stále o té paměti. Zároveň napište rámeček S ze strany 30. Můžete se i podívat na stranu 31, 

kterou budeme probírat na online hodině. 
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