
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 8. A 

Třídní učitel: Mgr. Filip Marek  

Zadávací období: 18. 1. - 22. 1. 2021 

Třída: 8.A. 

Předmět: Občanská výchova 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 18.1. - 22.1.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: Umím žít zdravě? 

Učebnice str. 43 - 45 přečíst, zapsat shrnutí do sešitu, naučit. 

 

Předmět: Hudební výchova 

Vyučující: Štěpánka Suchanová  

 Učivo: Kdo ještě nevypracoval referát o zpěvákovi či skupině ( výběr je na Tobě ), do     

28.1.  2021  zkus napsat vlastními slovy.  

 

Předmět: Zeměpis  

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz  

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

• Projděte si poznámky G ZÁPADNÍ EVROPA - Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska. Uvedené informace společně vyhledáme na mapách v atlase.  

• Do sešitu si tyto poznámky zapište,  

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. 
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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. 

Přečti a přelož si text Ashley’s camera v učebnici na stranách 72 a 73. 

Zapiš a nauč se slovíčka 6C – Ashley's camera. 

Na online hodině si zopakujeme používání must, mustn’t a don’t have to. Budeme pracovat i 

na zadáních rodilé mluvčí Nicole. 

V pátek na online hodině budeme pracovat s textem na stranách 72 a 73. 

 

Třída: 8.A 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 

E-mail: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Zadání platí pro období: 18. 1. – 22. 1. 2021 

1. Průběžně se učte první sloupec slovíček lekce 6. 
2. UČ 60 - Opište si do Schulheft horní oranžový rámeček s časováním slovesa haben a průběžně 

se jej učte. Vysvětlíme a procvičíme v online hodině. 

Online hodina: pátek, 11:45 

Předmět: Chemie  

Třída: 8.A 

Období: 18.- 22.1.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: čt v 8:55 v Teams  

 

Značky prvků 

 

• Učit se značky prvků!  Musíte dokonale ovládat! 

• Počítejte s testem hned jak budete ve škole. 
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Chemické prvky 

• Doplňte si poznámky z celé prezentace. 
o Naleznete Teams_8.A_Ch_Soubory_prezentace_Chemické prvky 

• Na online hodině si budeme povídat i o vodíku. Pusťte si následující video s pokusem  

 

Příprava vodíku 

Příprava vodíku.mpg 

 

 

 

Přečtěte si učebnici str. 53 – 55 

 

Referát 

• Pro ty kteří by si chtěli vylepšit známku, nabízím možnost referátu na téma 

vzducholodě. 

• Referát by měl obsahovat  

o Osoby spjaté s vývojem 

o Popsat jak fungují 

o Havárie 

https://www.youtube.com/watch?v=C4SKynGo-vk


o Využití dnes 

• Referát posílejte ve Wordu emailem nebo na Teams. Nebo můžete zpracovat v 

PowerPointu a poslat prezentaci. 

• Je i možnost odprezentovat si prezentaci na online hodině. Musíte, ale poslat 

prezentaci předtím ke kontrole. 

• Pokud budete mít dotaz, pište. 

 

Předmět: Přírodopis  

Třída: 8.A,B,C  

Vyučující: Ing. Petr Rošický  

telefon: 383 311 504  

 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz  

Úkol na týden 18. – 22. leden 2021 

 KREVNÍ A MÍZNÍ SOUSTAVA – základ Imunity. 

Nakažlivé neboli infekční nemoci jsou způsobeny viry, bakteriemi nebo houbami (látka sedmého 

ročníku). Odolnost organismů proti těmto původcům nemocí se nazývá IMUNITA. Každé tělo má 

specifický způsob ochrany proti těmto původcům onemocnění. Krátká látka na straně 32-33. zapsat si 

stručné poznámky a naučit se odpovědi na otázky: Inkubační doba    
       Imunita vrozená a získaná   
       Odolnost aktivní a pasivní  
       Očkování – vakcína. 

 

DĚJEPIS 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Období: 18.1.-22.1.2021 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: PÁ 10:00 

 

Revoluce 1848/1849 

Projděte si videa a prezentace k tématu, abyste byli v obraze při online hodině, kde spolu 

látku probereme. 

Pavel Koutský: 84 Revoluce 1848 Dějiny udatného českého národa (2013) 
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Pavel Koutský: 85 Bachův absolutismus s Karel Havlíček Dějiny udatného českého národa 

(2013) 

REVOLUCE 1848 (celá Evropa) 

035 Revoluční rok 1848 (české země) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hM7zroMLJBQ
https://www.youtube.com/watch?v=hM7zroMLJBQ
https://www.youtube.com/watch?v=FquVqoNefmk&list=PLs8T-WHZWgDVYCARd17rP5uQVmlnHwrjQ&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=FF08ZP0J6_E


Třída: 8. ABC 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 18. 01. 2021 do 24. 01. 2021  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

• Práce. Energie. Teplo 
o Práce 

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. 

 

  



Třída: 8. A / 8. B 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Třídní učitel: Mgr. Marek Bednář  

Zadávací období: 18. - 22. 1. 2021 

  

MLUVNICE 

− Dnes se podíváme na opakování souvětí, konkrétně souvětí podřadné: 

− Udělejte si výpisky z následující látky: 

  

SOUVĚTÍ 
 

− Jedná se o promluvu, v níž se nachází 
alespoň dvě věty 

− V souvětí se objevují dva typy vět: 

 

HLAVNÍ (VH) 

  

VEDLEJŠÍ (VV) 

  

− V souvětí musí být alespoň jedna  
  

− Ve větě být nemusí, jsou závislé na větě 
řídící (hlavní či nadřazené větě vedlejší) 

  

  

  

DRUHY 

VEDLEJŠÍCH 

VĚT 

  

− Pokud určujeme druh 
věty vedlejší, ptáme se 
otázkou složenou z: 

o Věty hlavní 
o Otázkou na 

příslušný druh 
vedlejší věty 
(větného 
členu) 

  



− Větu vedlejší vždy od 
věty hlavní 
oddělujeme čárkou, 
věta vedlejší se 
obvykle napojuje na 
větu hlavní 
spojovacím výrazem: 

o Vztažným 
zájmenem 
(který, jaký, čí, 
jenž, …) 

o Vztažným 
příslovcem 
(až, jak, kde, 
kdy, …) 

o Spojkou 
podřadicí 
(aby, kdyby, 
že, protože, …) 

− větu vedlejší 
označujeme VV, 
podtrháváme ji 
obvykle vlnovkou, větu 
hlavní podtrháváme 
obvykle rovnou čarou 

Druh: Otázka:  Příklad: 

PODMĚTNÁ Kdo, co? Kdo se zpozdí, bude mít 

smůlu. 

PŘÍSUDKOVÁ  - Obloha byla, jako by ji 

vymetlo. 

PŘEDMĚTNÁ 2. – 7. pádová otázka Viděli, že to dokážou. 

PŘÍVLASTKOVÁ Jaký, který, čí? Spatřili dívku, která jim 

byla povědomá. 

DOPLŇKOVÁ Jaký a zároveň jak? Slyšeli Janu, jak volá na 

bratra. 

PŘÍSLOVEČNÁ Dle specifického druhu 

příslovečné věty vedlejší: 

Přijďte, až budete moci. 

(VVPUč) 

Byla zima, že praskaly ledy. 

(VVPU míry) 

-          VYPLŇ NÁSLEDUJÍCÍ TEST: 
o https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQVNHS0hXMENBTEdLNk4xNzEzU05NODhZWi4u  

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQVNHS0hXMENBTEdLNk4xNzEzU05NODhZWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQVNHS0hXMENBTEdLNk4xNzEzU05NODhZWi4u


  

LITERATURA 

− podívej se na následující video: 

o https://www.youtube.com/watch?v=cdSXnDu_BAs  

Vyplň následující test k videu: 

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQ0VEM1ExTk9ZNE00Mk5EM1JRQURRMzNDOC4u 

 

 

MATEMATIKA  

Třída: 8. AB  

Předmět: Matematika  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová  

Zadání platí pro období: 18. 1. – 22. 1. 2021  

  

Dobrý den všem, 

tento týden budeme procvičovat počítání s výrazy včetně slovních úloh a ve čtvrtek bychom 

začali s úpravou výrazů na součin vytýkáním před závorku.  

pracovní sešit: str. 130 – 132, 120 - 122 

V pondělí a v úterý vypracujte také 2 testy zadané na Teams.  

Žáci, kteří počítají náročnější příklady, mohou při procvičování tučně zvýrazněné vynechat (ne 

u nové látky).  

Žáci s podpůrnými opatřeními vypracují jen tučně zvýrazněné příklady. 

130/ A2, A4, A5, A6 

131/A7, A8, A9, B10, C11 

132/4 

Úprava výrazů na součin vytýkáním před závorku:  

120/A1, A2, A3, A4, A5 

Výsledky si samostatně zkontrolujete podle ofocených stránek na Teams.  

Případné dotazy k jednotlivým příkladům si připravte na online hodiny.  

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