
   
 

   
 

Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 8.C 

Třídní učitel:  Mgr. Soňa Samcová 

Zadávací období: 11. - 15. 1. 2021 

Předmět: Matematika 

Třída: 8.C 

Období: 11.- 15.1.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: st v 11:45 na teams  

                            pá v 8:55 na teams 

 

Druhá mocnina a odmocnina 

• Zopakujte si v PS. 

• Vypracujte krátký ověřovací test v Teams do středy 13.1. do 11.00. 

 

Třetí mocnina a odmocnina 

 

• Minulý týden na online hodinách jsme si řekli o třetí mocnině a odmocnině. 

• Mějte poznámky z hodin v PS, případně je máte v Teams. 
o Třetí mocnina – PS str. 66 
o Třetí odmocnina – PS str. 69 

• Některé úlohy na třetí mocninu a odmocninu jsme dělali společně. Zbytek úloh si 
nyní procvičte a dodělejte. Mějte hotové str. 66, 67, 68 (pouze A9 a mini test), 69, 
70, 71,72 (pouze A10, A11)  

• Pokud nebudete cokoliv vědět zeptejte se na úlohu při online hodinách. 

 

Odevzdání 

• Pošlete všechny vypracované strany i z minulého týdne.  



   
 

   
 

• Jedná se o 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 

 

 

Předmět: Zeměpis 

Třída: 8.C 

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 

 

Estonsko 

mailto:Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz


   
 

   
 

 

 

 

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.  

 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  

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

mailto:michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz


   
 

   
 

Online hodina: ČT 90:00 

 

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 

Třída: 8.C 

Období: 11.- 15.1.2021  

Vyučující: Mgr. Petra Čadková 

Online hodina: pondělí 11.1. v 9.00, pátek 15.1. v 12.00 

Unit 5/B 

• Napsat slovní zásobu 5 B PS str.83 s přepisem 

• Slovíčka opakovat tím, že si je přečteš každý den alespoň 2x 

• Přečíst a přeložit článek uč. str. 58 - při online bude čtení a překlad na známku 

• Procvičování otázek a odpovědí PS str.46 cv. 3, str.53 cv.4 podobná cvičení 

• Procvičování slovní zásoby-PS str.52 cv.1, které sloveso se hodí k podstatnému 

jménu-slovo zakroužkuj 

• 2. skupina-překlad do školního sešitu a vlož do teams uč. str. 85 Cutty Sark, vypracuj 

cv.1,2 k textu 

Vypracované úkoly vlož - Teams AJ8.C/Soubory/Vypracované úkoly 

 

Třída: 8.C  

Předmět: Český jazyk a literatura  

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

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 

E-mail: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Mluvnice: druhy vedlejších vět  

V online hodině dokončíme kontrolu UČ 52/3. Do ŠS zapište poznámky ke zbývajícím druhům VV, 
vysvětlíme si v úterý. 

VV doplňková 

• váže se ke jménu i slovesu obsažených ve VH  

mailto:Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz


   
 

   
 

• ve VH, na které je VV doplňková závislá, se často objevuje sloveso smyslového vnímání 
(slyšet, spatřit, vidět, cítit, pozorovat, hledět, zaslechnout…) ve spojení se jménem v 
předmětu 

• otázka: Jak? 

Viděla jsem (sl. smyslového vnímání) Petra (koho, co jsem viděl? - PT4.p.), jak spěchá na autobus. 

Slyšeli jsme děti, jak si hrají pod okny. 

Hleděl na své známé, kterak ho v téžké chvíli opouštějí. 

VV přísudková 

• zastupuje přísudek jmenný se sponou - sponová část je obsažená ve VH, jmenná část ve VV 

• Otázka: Jak? Jaký? 

Obloha je, jako kdyby ji vymetl. (Přjs - obloha je vymetená) 

Bylo mi, jako by mi někdo zabodl do srdce meč. (Přjs - byla jsem smutná) 

Procvičujte online: https://www.umimecesky.cz/cviceni-typy-vedlejsich-vet 

Literatura: národní obrození 

Zopakujte si kapitolu národního obrození. V souborech najdete pracovní list s názvem “pracovni 
list_Čelakovský”. Pročtěte si texty a vyřešte doprovodné úlohy. Na správné řešení se podíváme 
společně v online hodině. 

Sloh: úvaha 

Podívejte do PS 80/1a), vyberte si jedno z uvedených témat a vytvořte si svou myšlenkovou mapu. 
Jako návod můžete použít uvedené video: 

https://www.youtube.com/watch?v=3cJHdgJFE1Y 

Plán online hodin: úterý, 8:10: mluvnice; čtvrtek, 11:45: literatura 

 

Třída: 8.C 

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 budeme pokračovat v kontrole opakovacího testu lekce 5 v PS 49 – 50. 

Podíváme se také 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: středa, 8:10 

 

Třída: 8.C  

Předmět: Občanská výchova  

Třídní učitel: Mgr. Jarmila Rybáčková  

Zadávací období:11.- 15.1.2021  

Téma: Celý život je učením 
  
Přečtěte si text v učebnici s. 31-32. Na online hodinu 15.1. si připravte úkol z učebnice s. 31 (třetí 

otazník – fotografie), tj. odpověz na otázky: Co se všechno v životě potřebujeme naučit? Kdy a kde se 

učíme různým činnostem? Kdo nám v tom může pomoci? (připrav si 2-3 konkrétní příklady). 

  

https://www.umimecesky.cz/cviceni-typy-vedlejsich-vet
https://www.youtube.com/watch?v=3cJHdgJFE1Y
mailto:Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz


   
 

   
 

Poznámka: 

Poznámka: V Teamsech  Ov 8.C v souborech najdete složku Poznámky – zde postupně všechny 

poznámky, které byste měli mít zapsané ve ŠS. 

 

 


	Periodické společenství prvků

