
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 8.B 

Třídní učitel: Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Zadávací období: 18.1. - 22.1. 2021 

 

 

Předmět: Zeměpis 

Třída: 8.B 

Vyučující: Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

Období: Od 18.1. do 22. 1. 2021 

Opsat si poznámky a nastudovat učivo – Západní Evropa 

Připojit se k on-line výuce v době hodiny zeměpisu podle rozvrhu v pátek 22.1. 

 

Západní Evropa 

 

státy – Velká Británie, Irsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, 

mailto:Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz


              Monako 

poloha – přímořská 

povrch – převážně nížiny – Francouzská 

                pohoří – Alpy, Pyreneje, Skotská vysočina 

podnebí – vlhké oceánské = hodně srážek po celý rok 

                    mírná zima a chladnější léto 

řeky – dostatek vody po celý rok 

            využití – říční doprava – budování průplavů 

           př. – Rýn, Seina, Loira, Garonna, Rhona, Temže 

obyvatelstvo – nejhustěji osídlená část Evropy 

                           většina ve městech 

                           jazykové skupiny -1) Romani – Francouzi 

                                                            2) Germáni – zbytek států 

hospodářství – bohaté státy EU (kromě Velké Británie = vystoupila z EU) 

 

Předmět: Chemie  

Třída: 8.B,C  

Vyučující: Ing. Petr Rošický  

 telefon: 383 311 504  

 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz  

Úkol na týden 18 – 22. leden 2021. 

 Periodická soustava(tabulka) prvků (PTP): 

Jistě vás napadlo, proč prvky, které jsou umístěné v PTP jsou rozmístěny v různých řádcích a 

sloupcích. Jestli toto rozmístění v PTP má nějaký smysl? Má. A o tom si v tomto týdnu 

budeme povídat a vy pochopíte, že podle umístění prvků v PTP můžete usuzovat na 

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


vlastnosti prvku. Při popisu atomů jsme si řekli, že každý atom je charakterizován názvem, 

značkou a protonovým číslem. Protonové číslo nám krom všeho jiného, také udává pořadí v 

PTP. A rozmístění do řádků a sloupců nám určuje PERIODICKÝ ZÁKON. Kdo poslechl mé 

doporučení z minulého týdne video: Periodické společenství prvků 

(https://www.youtube.com/watch?v=nSj-FDZMn9U), možná již pochopil. Kdo ne, učebnice 

strana 68 – 69. D.I.Mendělejev PERIODICKÝ ZÁKON. přečtěte si látku a pokuste si do 

sešitu překreslit a doplnit tabulku na straně 69 cvičení 2. 

 

 

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. 

 

 

 

Předmět: Rodinná výchova 

Vyučující: Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

Období: Od 18.1. do 22. 1. 2021 

 Téma – Jak tělo zpracovává a využívá potraviny 

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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Učebnice strana 101 až 102 – přečíst a až se vrátíte do školy, tak tuto látku 

společně prodiskutujeme. 

 

 

 

 

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.  

 

ANGLICKÝ JAZYK a DĚJEPIS 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Období: 18.1-22.1.2021 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ČT 8:10, PÁ 11:45, dějepis ÚT 12:00 

 

Nová gramatika: Must/mustn’t, don’t have to. Opište z PS přehled gramatiky 

6.2 a 6.3 na str. 79. 

PS 55/6 a v učebnici str. 70 A happy Ending? Poslech a přeložit.  

Poslech zde: 

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

cs 

Vysvětlení gramatiky a cvičení v PS uděláme společně během online výuky. 

 

DĚJEPIS 

Revoluce 1848/1849 

mailto:michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs


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) 

 

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=ty7z4mEKAYI
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  

  

  

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:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQVNHS0hXMENBTEdLNk4xNzEzU05NODhZWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQVNHS0hXMENBTEdLNk4xNzEzU05NODhZWi4u
https://www.youtube.com/watch?v=cdSXnDu_BAs
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQ0VEM1ExTk9ZNE00Mk5EM1JRQURRMzNDOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQ0VEM1ExTk9ZNE00Mk5EM1JRQURRMzNDOC4u


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.  

 

 

Občanská výchova 8. B  

Vyučující: Marcela Čábelová  

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

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

  

Zdravím Vás. Tento týden pošlete do kanálu OV vaše odpovědi ze strany 35. Otevřete si učebnici 

stranu 35 a opište si do sešitu Závěrečné shrnutí tich 6 bodů. Zodpovězte si otázky ze strany 35 to 

Ohlédnutí. Budeme probírat ve čtvrtek ve 12 hodin na online hodině. 

 

 

 

Předmět: Německý  jazyk 

Třída: 8.B 

Období: 18. - 22. 2021 

Vyučující: Mgr. Petra Čadková 

Online hodina: středa 20.1. v 8.00 

 

Einheit 6 

• Zápis všech slovíček 6. lekce PS str.59, přečti si je několikrát a nauč se je 

• Procvičování slovní zásoby PS str.55cv. 12- pracuj i se slovníkem, vyhledej neznámá 

zvířata 

• Procvičování slovní zásoby PS str. 53 cv.7- vypracuj podle vzoru 

• Procvičování slovní zásoby PS str. 58 cv.8,9 

Vypracované úkoly zašli do teamsů chatu/souboru. 

 

mailto:Marcela.Cabelova@zsgvodnany.cz


 


	MLUVNICE
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	Literatura

