
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 8.E 

Třídní učitel: Jan Straka 

Zadávací období: 11.1. až 15. 1. 

 

 

Předmět: Pracovní činnosti  

Zadání platí pro období: 11. 11. – 29. 11. 2020 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill   

E-mail: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz    

  

Téma: Ochrana Duševního vlastnictví 

V Teamu klikni na: Soubory – Dusevni vlastnictví 

  

Práce je zadána na delší časové období:                                                               

Opiš si do sešitu poznámky a nastuduj pojmy: autorský zákon, legální x nelegální, ochrana filmových 

a hudebních děl, ochrana grafických děl, ochrana software, licence, typy softwarových licencí 

Jako podklad pro známkování na vysvědčení budu chtít Váš sešit. Poznámky budou psané tvojí rukou. 

Dejte si vše do pořádku!!! 

 

Předmět: Matematika   8.D a 8.E 

Zadání platí pro období: 11. 1. – 15. 1. 2020 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill   

E-mail: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz 

Téma: AV – sčítání a odečítání mnohočlenů 
  

Úkoly: 

1. Shlédnout videa:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=uNnKtVZv_X4 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZoEVvGvwXs 

  

2. Učebnice: 63 – 76 – zaměřte se na důležité (modré rámečky a rámečky s modrým okrajem) 

3. Poznámky: opište do sešitu ze souboru AV-scitani a odecitani, který naleznete v Teams: kanál 

matematika, nahoře kliknout na „soubory“ 

4. Pracovní sešit – 2. díl – str. 99/cv. A3, str. 105 – 108/ cv. A1 až A17 

  

ODEVZDÁNÍ: nafotíte cvičení od strany 100 – 108, odevzdáte do: „ZADÁNÍ – Matematika 8.E – AV 

výrazy“ – termín odevzdání je: úterý 19.1. 
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Třída: 8.E. 

Předmět: Rodinná výchova 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 11.1. - 15.1.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: Příčiny vzniku závislosti, druhy závislostí. 

Učebnice str. 111. Jednotlivé druhy závislostí vypsat do sešitu, přečíst, naučit. Průběžně si 

opakovat probrané učivo.  

Kontrola sešitu po návratu do školy. 

 

Třída: 8E – 2. skupina 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Zadání platí pro období: od 11.1.2021 

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ÚTERÝ 8:10 – 8:40 

• Téma Jahrszeiten, Monate 

• Učit se slovíčka nové lekce!!!!!! 

• Poznámky k nové látce máte uloženy v souborech NJ – kopírovat, NEUPRAVOVAT!!!!! 

• Na online hodinu si připravte souhrn činností k jednotlivým ročním období a měsícům, 

učebnici a pracovní sešit 

  

• V pátek končí termín odevzdání pracovního listu v zadání, stejně jako termín odevzdání 

projektu!!!!! 
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Předmět: Německý jazyk, skupina 1N8D a 3N8S 

Třída: 8.DE 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

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

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

  

1. Sledovat Teams, účastnit se online hodin 

2. Opakovat slovíčka 0. - 6. lekce 

3. Učit se slovíčka 7. lekce 

4. Školní sešit 

a. z učebnice s. 67 si nadepsat název a číslo nové 7. lekce 

b. opsat si velký modrý rámeček na úvodní stránce 7. lekce 

c. opsat: 

Předložka v,ve v časových údajích 

UM – u hodin (př. um 14 Uhr) 

AM – u dnů, části dnů (am Montag, am Abend) 

IM – měsíce, roky, roční období (im April, im Jahre 2020, im Winter) 

 

Doplň správnou předložku a věty přepiš do školního sešitu. 

 

d. písemně připravit pozvánku (předloha v učebnici s. 68) – mít ji připravenou v online 

hodině – čtení 

5. Pracovní sešit – s. 60, cv. 4, 5 
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Předmět: Občanská výchova 

Třída: 8.DE 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

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

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

  

1. Opsat/vytisknout poznámky do školního sešitu – soubor „Konflikt a jeho řešení“ vložen  

v Teams 

2. Vyplnit online test – sledujte informace v Teams 

3. Průběžně opakovat předešlou i novou látku 

4. Sledovat Teams, kanál Občanská výchova (průběžné informace, testy, referáty) 

 

 

Předmět: Zeměpis 

Třída: 8.DE 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

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

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

  

1. Opakovat si předešlé i nové poznámky a opakovat si vytvořené slepé mapy 

2. Mít připravené vyplněné pracovní listy z období 14. – 18. 12. – odevzdání ve škole 

3. Být připravený na testy, které se hlásily již před Vánoci – psaní ve škole 

4. V Teams – Soubory – do školního sešitu vypsat/vytisknout poznámky z prezentací  

– HOSPODÁŘSTVÍ (zatím bez dopravy) 

5. Sledovat Teams, účastnit se online výuky 

 

Třída: 8.DE (skupina  3A8S)  

Předmět: Anglický jazyk  

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková   

Zadání platí pro období: 11.1.- 15.1. 2021  

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz  
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Online výuka: úterý 12:00 – 12:30; čtvrtek 10:00 – 10:30  

   

6C Ashley´s camera, frázová slovesa   

Frázová slovesa 

Skládají se ze slovesa a částice 

 

Sit down Posadit se 
Try out Vyzkoušet (např. nějakou aktivitu) 
Try on Vyzkoušet (oblečení) 
Get out Vystoupit (z auta, z taxíku) 
Get on  Nastoupit (do busu, vlaku, lodi, letadla) 
Get off Vystoupit (z busu, vlaku, lodi, letadla) 
Get up Vstát 
Switch on Zapnout / rozsvítit 
Switch off Vypnout / zhasnout 
Look for Hledat  
Look out Dávat pozor 
Look round Rozhlédnout se 
Take off  Svléknout něco / vzlétnout  
Put on Obléknout se / přibrat na váze  
Pick up Zvednout  
Take out Vyndat  
Go out  Jít ven 

  

Opište si / nalepte si frázová slovesa do sešitu na  (úterý 12/1)   

Prosím o vypracování níže uvedených úkolů dle zadání a uvedených termínů.   

Pracovní sešit (Workbook)  

1. cv.6a, 6b, str. 59 Přečtěte si odstavce a dejte je správného pořadí. V 6b odpovězte na otázky. (úterý 12/1)  

2. cv. 4, str. 58 Napište věty podle vzoru. (čtvrtek 14/1)  

3. cv. 5, str. 58 Doplňte věty se slovy v tabulce. (čtvrtek 14/1)  
4. další možné procvičení na: https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=cz&selLanguage=cs 

   

Test 14/1 na frázová slovesa z tabulky výše (po online hodině) 
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Předmět: Dějepis 

Třída: 8. D, 8. E 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Tento týden nás čekají tyto dva úkoly: 

1. Vypracování nové kapitoly 

2. Úkol k odeslání (prověrka) 

  

1. Vypracování nové kapitoly   

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE 

Novou kapitolu vypracujte následujícím způsobem: 

1. Práce s učebnicí 

Nejprve si přečtěte uvedenou kapitolu v učebnici na stranách 54 – 57. 

Zároveň si prohlédněte a pročtěte doplňující ukázky.  

Pozornost věnujte také mapám a informacím na straně 58. 

2. Zápis do sešitu 

Vypracovaný zápis do sešitu najdete v týmu vaší třídy – kanál Dějepis – soubory. 

Zápis si do svého sešitu přepište nebo vytiskněte a nalepte. 

3. Upevňování nového učiva 

Novou látku se naučte.  

Své znalosti si ověřte zodpovězením otázek 1 a 2 v učebnici na straně 55 

a otázek 1 a 2 na straně 57. 

2. Úkol k odeslání (prověrka) 

Úkol k odeslání najdete v týmu vaší třídy – kanál Dějepis – soubory. 

Své odpovědi pošlete do čtvrtka 14. 1. 2021 na adresu Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Děkuji. 

Děkuji vám za spolupráci a těším se na naše další online setkání. 
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 Předmět: Anglický jazyk - skupina 2A8E 

Třída: 8. E 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Milá 8. E, 

tento týden se budeme věnovat opakování UNIT 6. 

 

úterý 12. 1. 2021 – online hodina 

gramatika – pracovní sešit 

strana 79 

tabulka 6.1 – should / shouldn´t 

tabulka 6.2 – must / mustn´t 

tabulka 6.3 – don´t have to 

phrasal verbs 

Uvedená pravidla si znovu společně připomeneme a procvičíme. 

učebnice 

strana 76 – Culture – Signs – Budeme číst a překládat. 

domácí úkol – školní sešit 

Do školního sešitu napište věty, ve kterých použijete tato slovesa: should, shouln´t, must, 

mutn´t, don´t have to. Úkol zkontrolujeme příští online hodinu. 

  

středa 13. 1. 2021 – online hodina 

kontrola domácího úkolu 

Projdeme si věty, které jste si zapsali do školního sešitu. 

reading – pracovní sešit 

strana 59 / cvičení 6a, b 

Společně si přečteme příběh a vypracujeme zadaná cvičení. 
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samostudium 

slovní zásoba  - pracovní sešit 

strana 84  

Zopakujte si slovíčka 6 A, B, C, D, Culture, Signs. 

nepravidelná slovesa 

Zároveň se také věnujte opakování nepravidelných sloves. 

Děkuji vám za spolupráci a těším se na naše online setkání. 

  

  

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce – volitelný předmět 

Třída: 7. C, 7. D, 8. D, 8. E, 9. C 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová  

Zadání platí pro období: leden 2021 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Vytvořte obrázkový slovníček na téma WINTER. 

Nejprve si napište seznam anglických slov (minimálně 20). 

Obrázky můžete nakreslit nebo nalepit na list papíru, na kartičky nebo můžete utvořit 

skládačku. K obrázkům pak dopište anglická slova.  

Vypracovaný úkol odevzdáte po návratu do školy. 

Děkuji vám za spolupráci. 

 

 Chemie 8. ročník 

Třída: 8. D a 8. E 

 Jméno vyučujícího: Jan Straka 

 Zadání platí do období: 15. 1. 2020 

 Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

   

Ahoj osmáci, 

níže naleznete výukové materiály na aktuální týden ;-). 
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Sledujte pozorně informace a termíny testů na TEAMS (kanál chemie) 

  

Připomínám plánovaný test – podrobnosti viz TEAMS 

   

17. Průběh chemické reakce 
i. Aby mohla chemická reakce proběhnout, musí být splněna tato pravidla: 

1. 1. Musí dojít ke srážce reaktantů. 

2. 2. Reaktanty musí mít při srážce dostatečnou energii, aby reakce začala  

3. 3. Částice musí mít vhodnou prostorovou orientaci  

Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce 
1) Katalyzátory 

ii. Ovlivňují rychlost chemické reakce = zrychlují ji 

  

2) Druh reagujících látek 

• Některé látky reagují vzájemně více, než jiné → rychleji bude probíhat reakce těch látek, 

které spolu reagují lépe. 

  

3) Množství (koncentrace) látek  

iii. Čím více látek (velká koncentrace) se účastní reakce, tím je reakce rychlejší 

iv. Čím méně látek (malá koncentrace „velké naředění“) se účastní reakce, tím je reakce 

pomalejší 

  

4) Teplota 

v. Ovlivňuje rychlost pohybu částice → čím vyšší teplota je, tím rychleji se částice 

pohybují → tím pravděpodobněji se srazí 

vi. van’t Hoffovo pravidlo:  

vii. Pokud zvýšíme teplotu chemické reakce o 10°C, zvýší se její rychlost dvakrát až 

čtyřikrát 

5) Plocha, na které reakce probíhá 

viii. Platí pouze u reakcí, při kterých spolu reagují látky v odlišném skupenství (např.: plyn 

+ pevná látka) 

ix. dochází k  reakci pouze v místech, kde se spolu obě látky stýkají 

x. Zvětšením povrchu reagujících látek se zvětšuje rychlost chemické reakce 

  



6) Míchání 

  

7) Tlak 

 

Přírodopis 8. ročník 
Třída: 8. D a 8. E 

 Jméno vyučujícího: Jan Straka 

 Zadání platí do období: 15. 1. 2020 

 Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

   

Ahoj osmáci, 

níže naleznete výukové materiály na aktuální týden ;-). 

  

Sledujte pozorně informace a termíny testů na TEAMS (kanál přírodopis) 

  

Připomínám plánovaný test – podrobnosti viz TEAMS 

    

15. Trávicí soustava (TS) 
• Projděte si zbytek látky 15 (zadáno minulý týden) 

  

  

 

 

Fyzika 
 Jméno vyučujícího: Lukáš Filip 

 Zadání platí do období: 8. - 15. 1. 2021 

 

Online hodina jako obvykle. 

Samostudium - pracovní list, který máte zadaný v Teamsech. 

 

 

mailto:Jan.Straka@zsgvodnany.cz


Třída: 8. D, 8.E 

Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Kateřina Jarolímová  

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

Email: Katerina.Jarolimova@zsgvodnany.cz 

  

Milí osmáci,  

připravila jsem pro vás úkoly ze slohu a z literatury. Z jazyka vám pro toto 

období zadává práci paní učitelka Vršecká, se kterou jste v minulém týdnu měli 

online výuku. 

Zdravím vás a přeju vám hezké dny se sněhem.  

paní učitelka Jarolímová 

SLOH 

1. V učebnici čj si na str. 115 přečtěte informace o odborných textech v 

červených rámečcích. Hlavním tématem této kapitoly je slohový postup 

výkladový. Výklad je vedle popisu nejdůležitější slohový útvar, který se 

uplatňuje při tvorbě odborných textů. 

2. Na str. 116 vypracujte cv.3 a, b  

  

LITERATURA 

1. Přečtěte si v čítance text Nesmrtelná láska Tristana a Isoldy na str. 30 – 

31. 

2. Vytvořte myšlenkovou mapu postav a u dvou z nich uveďte i jejich 

vlastnosti. 

3. V textu není přímá řeč. Představte si, co by mohly níže uvedené postavy 

říct v některé ze situací, do kterých se doslaly. Nezapomeňte ukončit 

přímou řeč uvozovkami. 

Isolda: „_________________________________________________________ 

Tristan: „_______________________________________________________ 

král Marek: „_____________________________________________________ 

matka Isoldy: „____________________________________________________  
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Mluvnice – moc vás zdravím. Jak jsme se domluvili na online hodině, vypracujte prosím tato 

cvičení:  

Pracovní sešit str. 34 cv. 8,  

str.35 cv. 11,  

str.35 cv. 1.  

str. 36 cv. 2,3,4,5.  

str. 37 cv. 7 

V učebnici českého jazyka se podívejte na stránky 42 a 44, najdete zde tabulky s vysvětlením 

učiva, zapište si stručné výpisky do školního sešitu. Dobrovolně se můžete podívat na jednotlivá 

cvičení a ústně si je vypracovat.  

Na online hodině si všechna cvičení společně projdeme, pokud něčemu nebudete rozumět, 

vysvětlíme si to. 

Jana Vršecká,  

kontakt: Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz, chat v Teams je vám také k dispozici 
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