
   
 

   
 

Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 8.C 

Třídní učitel:  Mgr. Soňa Samcová 

Zadávací období: 18.- 22.1.2021  

Předmět: Matematika 

Třída: 8.C 

Období: 18.- 22.1.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: st v 11:45 na teams  

                            pá v 8:55 na teams 

 

Zápis čísla ve tvaru a . 10n  kdy n je celé číslo 

• Začali jsme společně na online hodinách.  

• Vše z prezentace Zápis čísla ve tvaru mějte napsané na str 74 v PS.  
o Prezentaci máte nahranou v Teams. 

• Společně jsme si některé cvičení procházeli. Doplňte si všechna na str 74 a 75, 
následně i minitest  na str. 76. 

• Zasílám ještě video, kde je látka ještě jednou vysvětlena. 

9.roč. - Mocniny a odmocniny - zápis v tvare a.10n  

 

Test 

Zadání tvořím dopředu, píši obě možné varianty. 

Pokud nás vláda 25.1. pustí do školy počítejte v úterý s testem na třetí mocninu a 
odmocninu a Zápis čísla ve tvaru a . 10n  Kdy v pondělí bychom vše ještě zopakovali. Když nás 
nepustí, bude online. 

 

Pythagorova věta 

https://www.youtube.com/watch?v=9wv7VbwxqQA


   
 

   
 

 

Přečtěte si o Pythagorově větě v učebnici str. 22. 

V Teams naleznete v Matematice, sobory – prezentaci Pythagorova věta. 

Do školního sešitu si přepište i překreslete vše co je do 5. snímku. 4. a 5. snímek si musíte 
spustit promítání, aby se vám vše správně zobrazilo. 

Všechno si vysvětlíme na online hodinách.  

 

Odevzdávání 

Tradičně emailem nebo v Teams zašlete vypracované stránky v PS 74, 75, 76 a poznámky ve 
školním sešitě.  

 

 

 

 

Předmět: Zeměpis 

Třída: 8.C 

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 

mailto:Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz


   
 

   
 

 

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

              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 

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. 

 

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


   
 

   
 

 

 

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. 

 

Třída: 8.C  

Předmět: Český jazyk a literatura  

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

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 

E-mail: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Mluvnice: druhy vedlejších vět  

Opakování: PS 45/5,6 

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

V zadání najdete opakovací kvíz z učiva mluvnice. Vyplňte a odevzdejte jej nejpozději do středy 20. 
ledna – jde o poslední známku tohoto pololetí. 

Literatura: romantismus 

Přesuneme se k nové kapitole, kterou je romantismus. V souborech našeho kanálu najdete 
poznámky k novému tématu s vyznačenými částmi, které považuji za nejdůležitější. Text si pročtěte a 
vypište si poznámky do sešitu literatury.  

Sloh: úvaha 

Přečtěte si text v PS 81/2 a zamyslete se nad otázkami a), c), d). V online hodině se o textu 
pobavíme, podíváme se také na vaše myšlenkové mapy z minulého týdne. 

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

 

Třída: 8.C 

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: středa, 8:10 

 

 

 

 

 

mailto:Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz
https://www.umimecesky.cz/cviceni-typy-vedlejsich-vet
mailto:Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz


   
 

   
 

 

DĚJEPIS 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Období: 18.1.-22.1.2021 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ČT 9:00 

 

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) 

Pavel Koutský: 85 Bachův absolutismus s Karel Havlíček Dějiny udatného českého národa 

(2013) 

REVOLUCE 1848 (celá Evropa) 

035 Revoluční rok 1848 (české země) 

 

  

mailto:michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz
https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI
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. 

 

  



   
 

   
 

Občanská výchova 8.C 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jarmila Rybáčková  

Zadání platí pro období: 18.1. - 22.1. 2021  

Kontakt: Jarmila.Rybackova@zsgvodnany.cz  

Téma: Jak prožívám své city 

Zadání: 1) Přečtěte si v učebnici text s. 33-34, zapište si poznámky (z Teams). 

               2) Opakování – opakovací test  Psychické procesy a stavy ve Forms, termín vyplnění je do 

středy 20.1. Nepište „nevím“, ale odpovědi hledejte v učebnici, v poznámkách, ve vypracovaných 

předcházejících úkolech. 

Online hodina v pátek 22.1. v 10.00. 

 

 

 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Třída: 8.C 

Období: 18.- 22.1.2021  

Vyučující: Mgr. Petra Čadková  

Online hodina: pondělí 18.1. v 9.00, pátek 22.1. ve 12.00  

 

 

Unit 5B,C 

 

 

• Procvičování předpřítomného času-učebnice str. 59 cv.5 - do školního sešitu-co, 
Sweet Sue skutečně dělala, co nikoliv 

• Zápis slovíček 5C Rubbish s výslovností 

• Procvičování slovní zásoby PS str.48 cv.3a,b 

mailto:Jarmila.Rybackova@zsgvodnany.cz


   
 

   
 

• Procvičování slovní zásoby-učebnice str.61 cv.4 - do školního sešitu-opište výraz a 
přiřaďte písmeno obrázku  

 

Druhá skupina: Vytvořte projekt učebnice str.67 cv.2 Make a project about a famous person 
from your country. Projekt vytvořte podle otázek 1b 

 

Splněné úkoly zašlete do teamsů  chatu/ souboru. 

  


