
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 8.E 

Třídní učitel: Jan Straka 

Zadávací období: 18. 1. až 22. 1. 

 

 

Třída: 8.E. 

Předmět: Rodinná výchova 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 18.1. - 22.1.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: Příčiny vzniku závislosti, druhy závislostí. 

Vypracuj a napiš krátký příběh, zamyšlení, svou zkušenost, svůj názor  

na téma: Já a drogy!  

Vypracovaný úkol pošli nejpozději do 21.1.2021 .  (úkol je na známku)! 

 

 

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: Matematika   8.D a 8.E 

Zadání platí pro období: 18. 1. – 22. 1. 2020 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill   

E-mail: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz 

  
Téma: AV – sčítání a odečítání mnohočlenů 

  

Zopakujte si příklady na Hodnotu výrazu + pokračuje v úkolech z minulého týdne: 

1. Znovu si pusťte videa, vezměte sešit a počítejte s vyučujícím:  

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

mailto:jana.kovarova@zsgvodnany.cz
mailto:Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz
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.D – AV 

výrazy“ – termín odevzdání posouvám na: pátek 22.1. 

 

 

Třída: 8E – 2. skupina 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Zadání platí pro období: od 18.1.2021 

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ÚTERÝ 8:10 – 8:40 

• Online hodina – číslovky, čas!!! 

• Učit se slovíčka nové lekce!!!!!! 

• Poznámky k nové látce – předložka in, časování slovesa fahren máte uloženy v souborech NJ 

– kopírovat, NEUPRAVOVAT!!!!! 

• V zadání opět úkol – termín tentokrát 22.1.!!!!! 

Třída: 8.DE (skupina  3A8S)  

Předmět: Anglický jazyk  

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková   

Zadání platí pro období: 18.1.- 22.1. 2021  

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz  

   

Online výuka: úterý 12:00 – 12:30; čtvrtek 10:00 – 10:30  

   

6C Frázová slovesa slovesa; 6D Kids  

  

  

Pracovní sešit (Workbook)  

   

1. str. 84 Slovní zásoba 6D Kids (úterý 19/1)  

https://www.youtube.com/watch?v=uNnKtVZv_X4
https://www.youtube.com/watch?v=5ZoEVvGvwXs
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2. cv. 1, str. 60 Doplňte slova ve správném pořadí dle vzoru. (čtvrtek 21/1)  
3. cv. 4, str. 61 Spojte výrazy z levého a pravého sloupce. (čtvrtek 21/1)  
4. cv. 5, str. 61 Doplňte dialogy slovy v tabulce pod zadáním. (čtvrtek 21/1)  

5. další možné procvičení na: https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=cz&selLanguage=cs 

   

Příští týden bude přezkoušení žáků, kteří nemají dostatečné množství známek / mají známku nerozhodnou. Prosím o 

zajištění mikrofonu. Pokud to nebude možné, informujte mě do 19/1. 

 

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

Jméno vyučujícího: Jan Straka  

Zadání platí do období: 22. 1. 2020  

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz   

  

Ahoj osmáci, 

níže naleznete výukové materiály na aktuální týden ;-). 

  

Sledujte pozorně informace na TEAMS (kanál chemie)  

  

18. Termochemie 
• Oblast chemie, zkoumající tepelnou stránku (tepelné zabarvení) chemických reakcí 

• Rozeznáváme:  

  

1. EXOTERMICKÉ (DĚJE) REAKCE 

• = Reakce (děje), při kterých se uvolňuje teplo = reakční soustava se zahřívá 

• Hlavní exotermické reakce: hoření, dýchání, neutralizace, exploze 

• Energie produktů je nižší než energie výchozích látek 
o Energie produktů se sníží o teplo uvolněné při reakci (teplo je forma energie) 

  

2.   ENDOTERMICKÉ DĚJE (REAKCE) 

• Reakce (děje), při kterých se spotřebovává teplo = reakční soustava se ochlazuje 

• Hlavní endotermické reakce: fotosyntéza a termické rozklady 

• Energie produktů je vyšší než energie výchozích látek 
o Energie produktů se zvýší o teplo spotřebované při reakci (teplo je forma 

energie)  

  

https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=cz&selLanguage=cs
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19. Významné prvky 
• Aktuálně je známo 118 prvků 

Kovy – charakteristika  
• Dobře vedou teplo a el. proud 

• Mají kovový lesk  

• Jsou: 

o Tažné = schopnost měnit tvar protažením se 

o Kujné  = schopnost měnit tvar kovaním  

• Ochotně tvoří slitiny 

o Bronz 

o Oceli 

o Pájky 

o Dural 

• Podléhají korozi – viz konec kapitoly 

I) Alkalické kovy – obecná charakteristika 
• = prvky v 1. skupině PSP (nebo také I. A skupina PSP) 

• Obecná charakteristika 
o jsou měkké, lehké  

o lze je krájet nožem.  

o Různými barvami barví plamen  
o Čisté jsou velice reaktivní a musí se uchovávat pod vrstvou petroleje  

• Naučit se nazpaměť prvky I. A skupiny PSP (alkalické kovy): !!! 

Mnemotechniká pomůcka pro zapamatování: Hanu Libal Na Krk Robustní Cestář Franc 

• zástupci:     Lithium (Li) 

                    Sodík (Na) 

                    Draslík (K) 

                    Rubidium (Rb) 

                    Cesium (Cs) 

                    Francium (Fr)  

• vodík (H)  

o není alkalický kov, ale pouze patří do stejné skupiny PSP  

Sodík (Na) 

• Velmi reaktivní  

• Na vzduchu může dojít k samozapálení  

• Žíravý a vysoce hořlavý 

• jeden z nejrozšířenějších prvků  

• Nejznámější sloučenina sodíku: 

o kuchyňská sůl - chlorid sodný - NaCl 



• Využití: výroba hydroxidu sodného   

II) Prvky alkalických zemin – obecná charakteristika 
• = prvky ve 2. skupině PSP (nebo také II. A skupina PSP) 

• Naučit se nazpaměť prvky II. A skupiny PSP (Kovy alkalických zemin): !!! 

Mnemotechniká pomůcka pro zapamatování: Běžela Magda Caňonem Srážela Balvany 

Radiem 

• zástupci:     Beryllium (Be) 

                    Hořčík (Mg) 

                    Vápník (Ca) 

                    Stroncium (Sr) 

                    Baryum (Ba) 

                    Radium (Ra) 

• Taktéž charakteristicky barví plamen   

Hořčík (Mg) 

• Vysoce hořlavý, lehký kov 

• významný pro živé organismy 
o Je součástí zeleného barviva (chlorofylu) 
o Nezbytný pro správnou činnost lidského organismu 

▪ Obsažen v banánech,  
▪ Nedostatek se projevuje: bolesti hlavy, křeče, nespavost 

• Využití: nejčastěji se používá pro výrobu slitin dural (hořčík + hliník)  

III) Železo (Fe) 
i. světlý kov 

ii. Jeden z nejrozšířenějších prvků na Zemi  

iii. Výskyt: 

1. V přírodě v železných rudách  

2. v lidském těle v hemoglobinu (červené krevní barvivo) 

iv. Rudy železa 

Magnetit (magnetovec)  

Hematit (krevel)  

Limonit (hnědel)  

Výroba železa: 
• Ve vysoké peci  

▪ Náplň vysoké pece tzv. vsázka = železná ruda + koks + 

vápenec  

▪ Vzniká:  

o surové železo – tzv.: litina a  



o odpadní produkt tzv.: struska („škvára“) 

Surové železo (litina) 

1. obsahuje velké množství příměsí  

2. je pevná, ale křehká → výroba kotlů, radiátorů  

  

ii. Ocel = vzniká z litiny procesem zvaným zkujňování = z litiny se odstraní příměsi 

iii. Ocel je pružná a tvrdá  

Využití Fe: 
1. slitiny 

2. konstručkní materiál 

Nevýhody Fe 
v. malá odolnost proti korozi  

IV) Měď (Cu) 
i. Vlastnosti 

1. načervenalý kov 

2. velmi dobrá tepelná a elektrická vodivost 

3. dobře se zpracovává 

4. odolná proti korozi → vytváří na povrchu tenký zelený povlak – tzv. měděnka 

ii. Využití:  

1. součástí slitin  

2. elektrotechnika 

3. střešní krytiny  

4. okapy 

5. chladiče 

6. kuchyňské nádobí 

7. … 

iii. Slitiny mědi: 

1. měď + cín = bronz 

2. měď + zinek = mosaz 

V) Hliník (Al) 
i. Vlastnosti 

1. lehký světlý kov  

2. velmi dobrý vodič el. proudu a tepla 

3. odolný proti korozi 

  

i. Využití: 

1. elektrotechnika 

2. slitiny = letecký průmysl  

3. mince 

4. nádobí + příbory 

5. alobal 

6. stavebnictví: okna a dveře 

7. záznamové médium – CD 



8. chladiče 

 

  

ii. podezření na způsobování Alzheimerovy choroby 

VI) Zlato 
• Těžký, měkký, lesklý žlutý kov 

• Velmi kujný a tažný 

• Jeden z nejlepších vodičů elektrického proudu.  

• V přírodě se nachází ryzí (= čistý kov).  

• mimořádně odolné  

• Čistota zlata se vyjadřuje v karátech (ryzí zlato má 24 karátů) 

• Využití: elektronika, šperkařství, finanční investice  

VII) Platina 
• Těžký kov 

• Stálý  

• Využití: 

o výroba katalyzátorů 

o šperkařství 

o součástí léků proti rakovině  

VIII) Titan 
• Velmi lehký a tvrdý kov  

• ocelový vzhled 

• Odolný  

• Stejně pevný jako ocel, ale mnohem lehčí 

• Využití: 

o Slitiny k výrobě: jízdních kol, hodinek, … 

o Lidské tělo jej velice dobře snáší → výroba kloubních implantátů  

IX) Těžké kovy 
• = Pb, Cd, Hg  

• Charakteristika 

o Velice nebezpečné látky.                                   

o Ohrožují zdraví člověka 

o Jsou málo reaktivní → ukládají se v životním prostředí a dlouhodobě jej zatěžují. 

• Rtuť: 

o Kapalný stříbrolesklý kov  o velké hustotě 

o Silně jedovatá – i výpary 

o S dalšími kovy tvoří slitiny – amalgámy  

▪ Amalgám Hg + Ag se používá na zubní plomby 

o Používá se jako náplň teploměrů  

• Olovo 

o Měkký, lehko tavitelný kov 

o Pohlcuje radioaktivní a rentgenové záření 



o Toxický 

o Využití: broky a střelivo, rybářská olůvka,  slitiny – pájky  

X) Ostatní kovy 
• Zinek 

o No vzchu stálý – pasivuje (viz níže) → ochrana železa proti korozi – tzv. pozinkování 

o Další využití: výroba slitin, baterie 

• Cín 

o Nízká teplota tání 

o Využití: výroba slitin a pájek 

• Stříbro 

o Na vzchu stálé 

o Výborný vodič 

o Využití: elektronika, šperkařství, foto-materiály (černobílá fotografie) 

Koroze 
vi. =  soubor chemických dějů, při kterých dochází vlivem okolního prostředí k rozrušení 

povrchu materiálů – nejen kovů  

  

vii. Nejrozsáhlejší škody působí koroze kovů, především železa. 
viii. Při korozi vznikají sloučeniny, které nemají vlastnosti původních kovů. 

ix. Hmota kovu postupně ubývá → tato přeměna je trvalá. 
x. Pasivace 

1. Při korozi některých kovů vznikají na povrchu chemické sloučeniny, které 

chrání zbytek kovu před další korozí = vzniká ochranný povlak – ochranný 

povlak vytváří pouze některé kovy: např.: měď, olovo, stříbro, …  

Železo:   

iii. Při korozi železa vzniká z kovového železa červenohnědá sloučenina  

Měď:                                        

iv. Měď se při korozi  pokrývá vrstvou tzv. měděnky = pasivace. 

v. Na starých předmětech vytváří měděnka tzv. patinu  

Zinek: 

ii. Zinek vytváří při korozi bílou rez 

iii. Stříbřitě lesklý zinek se časem pokrývá šedým povlakem = pasivace. 

Stříbro: 

iv. Stříbro koroduje → dochází k černání stříbra. 
v. Černá vrstvička na povrchu brání další korozi = pasivace  

Ochrana proti korozi spočívá v zabránění přístupu vzduchu a vlhkosti k povrchu materiálů 

Toho lze (např. u kovů) docílit: 



i. Ochranným nátěrem  
ii. Olejováním a mazáním  

iii. Izolací materiálu  

iv. Pokovováním 

  

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

Jméno vyučujícího: Jan Straka  

Zadání platí do období: 22. 1. 2020  

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz   

  

Ahoj osmáci, 

níže naleznete výukové materiály na aktuální týden ;-). 

  

Sledujte pozorně informace na TEAMS (kanál přírodopis)  

  

16. Živiny 
• Živiny z potravy jsou nezbytné pro přežití 

• Většina živin = zdroj energie  

• V buňkách probíhají chemické reakce, při kterých látky přeměňují v  jiné   

• Metabolismus = látková a energetická přeměna v těle  

• Druhy metabolických přeměn: 

o Katabolismus = z látek složitých vznikají látky jednoduché a dochází k uvolňování 

energie 

o Anabolismus = z látek jednoduchých vznikají látky složité a dochází ke spotřebě 

energie  

• Základní živiny přijímané potravou: 

o Cukry (sacharidy) 

o Tuky (lipidy) 

o Bílkoviny (proteiny) 

o Ostatní látky 

▪ Vitamíny 

▪ Minerální látky 

▪ Vláknina 

▪ Voda 

• Optimální poměr živin přijímaných potravou: 

o 60% cukry 

o 25% tuky 

o 15% bílkoviny  
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• Cukry (sacharidy) – jednotlivé sacharidy viz Ch 
o Hlavní zdroj energie  
o Hlavní sacharidy: 

▪ Škrob   
▪ Laktóza – mléčný cukr 
▪ Sacharóza – řepný cukr 
▪ Glukóza – hlavní jednoduchý cukr.  

• Vzniká štěpením složitějších cukrů.  

• Obsažen v krevní plazmě.  

• Ve svalech a v játrech z ní vzniká zásobní látka - glykogen.  

• Hlavní zdroj energie pro lidský organismus  
▪ Celulóza  

• pro člověka nestravitelný  

• Součást vlákniny.  

• Vláknina podporuje správnou činnost střev.  

• Vláknina obsažena v ovoci, zelenině, obilovinách a luštěninách  

• Tuky (lipidy) 
o Nejvydatnější zdroj energie 

o Zásoba energie 

o Uloženy do zásoby v tukových tkáních 
o Funkce 

▪ Tepelná izolace 
▪ Mechanická ochrana 
▪ Zásoba energie 
▪ Nezbytné pro příjem vitaminů D, E, K, A 

o V potravě musí být rostlinné (rostlinné oleje) i živočišné (máslo, sádlo, rybí 

tuk) 

o Nadbytek tuků v potravě → obezita a vznik chorob CS 

o Energie z tuků se uvolňuje po vyčerpání cukrů   

• Bílkoviny (proteiny) 
o Základní stavební látka pro buňky 

o Nezbytné pro růst, tvorbu enzymů, hormonů a správnou činnost organismu 
o V potravě musí být zastoupeny bílkoviny rostlinné (obsaženy v: luštěninách = 

hrách, fazole, čočka, sója) i živočišné (obsaženy v: mase, mléce, vajíčkách a 

mléčných výrobcích) 

o Přebytek bílkovin je přetransformován na zásobní tuk  

• Voda 
o Součást lidského těla  

o Probíhají v ní chemické děje  
o Důležité rozpouštědlo 
o Transport látek  
o Termoregulace  

o Denní příjem by se měl pohybovat kolem 2 – 2,5l  

• Minerální látky 



o Nezbytné pro: správnou činnost organismu, NS, svalovou soustavu, 

rovnováhu vody a iontů, růst,  

o Součástí: kostí, zubů, krve 

o Nejvýznamnější minerální látky: Na, K, Mg, Ca, P, Fe, I, … 
o Zdroje: zelenina, ovoce, ryby, obilniny, sůl, minerální voda  

• Vitaminy 
o Nezbytné pro správnou činnost organismu 
o Nedokážeme si je vyrobit → musí být přijímány potravou  
o Jsou potřebné pro: růst, psychický a fyzický vývoj, pro správnou funkci 

imunitního systému, … 
o Zvýšená potřeba vitaminů: kuřáci, v těhotenství, dětství, fyzická námaha, … 
o Dle rozpustnosti dělíme vitaminy na: 

▪ Rozpustné v tucích: D, E, K, A 
▪ Rozpustné ve vodě: C a komplex vitaminů B 

 

 

  

Předmět: Zeměpis 

Třída: 8.DE 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

Zadání platí pro období: 18. – 22. 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 - soubor 

HOSPODÁŘSTVÍ – úsek DOPRAVA 

5. Sledovat Teams, účastnit se online výuky 
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Předmět: Německý jazyk, skupina 1N8D a 3N8S 

Třída: 8.DE 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

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

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

  

1. Sledovat Teams, účastnit se online hodin 

2. Opakovat slovíčka 0. - 6. lekce 

3. Učit se slovíčka celé 7. lekce 

4. Školní sešit 

- z učebnice s. 72, cv. 16 – věty přepsat a doplnit správný měsíc 

5. Pracovní sešit – celá strana 62 

 

 

 

 

Předmět: Občanská výchova 

Třída: 8.DE 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

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

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

  

1. Prezentace „Řešení problémů“ – vložena v Teams 

· zamyslet se nad otázkami z prezentace a umět na ně odpovědět v online 

hodině 

· do školního sešitu vypracovat úkol z prezentace – stránka 10 (předloha pro 

úkol stránky 6 – 9) 

· doplnit a opsat do školního sešitu stránku 11  

2. Průběžně opakovat předešlou i novou látku 

3. Sledovat Teams, kanál Občanská výchova (průběžné informace, testy, referáty) 
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Předmět: Anglický jazyk - skupina 2A8E 

Třída: 8. E 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Milá 8. E, 

v závěru prvního pololetí se ještě budeme věnovat opakování již probraného učiva.  

úterý 19. 1. 2021 – online hodina 

pracovní sešit 

strana 59 / cvičení 6 – kontrola domácího úkolu 

gramatika – pracovní sešit 

strana 77 

tabulka 4.1 – the u místních názvů 

tabulka 4.2 – určitý a neurčitý člen: the / a / an 

Uvedená pravidla si znovu společně připomeneme a procvičíme. 

učebnice 

strana 45 / cvičení 6a 

domácí úkol – pracovní sešit 

strany 82 – 83 / slovíčka Unit 4 C – Slovíčka si zopakujte. 

Tato slovní zásoba je potřebná k porozumění příběhu, který budeme číst příští online 

hodinu. 

  

středa 20. 1. 2021 – online hodina 

čtení s porozuměním – učebnice 

strana 48 / cvičení 1 – The Tailor of Swaffham 

Příběh si společně přečteme a přeložíme. 

  

samostudium 

mailto:Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz


pracovní sešit 

strana 69 / cvičení 1 – poslech CD – poslech číslo 17  

Poslouchejte a rozhodněte o správnosti uvedených tvrzení. 

strana 69 / cvičení 2  

Přečtěte si text a vyhodnoťte správnost uvedených vět. 

strana 69 / cvičení 3 – Doplňte do vět slova z nabídky. 

Vaše odpovědi zkontrolujeme příští hodinu. 

Děkuji vám za spolupráci. 

  

Předmět: Dějepis 

Třída: 8. D, 8. E 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Tento týden začneme  probírat téma NÁRODNÍ OBROZENÍ. 

Vypracování nové kapitoly  

1. Práce s učebnicí 

Nejprve si přečtěte v učebnici na stranách 60 – 63 kapitoly EVROPSKÁ „NÁRODNÍ 

OBROZENÍ“ a POČÁTKY ČESKÉHO NÁRODNÍHO HNUTÍ. 

Zároveň si prohlédněte a pročtěte doplňující ukázky.  

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 61 

a otázek 1 a 2 na straně 63. 

Děkuji vám za spolupráci. 

mailto:Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz


Distanční výuka 

Český jazyk 8 

Od 18.1.2021 

Mgr. Jana Vršecká 

Milí osmáci, od tohoto týdne vám budu připravovat veškeré učivo českého jazyka já. Budeme mít 

společně online hodiny tak, jak to bylo v minulých týdnech, učivo literatury a slohy budu kontrolovat 

přes emaily nebo chat nebo zadání v Teamsech.  

Mluvnice – opakování pravopisu – 1 hodina bude online, viz kalendář Teams 

- Pracovní sešit str. 37 cv. 1,2,3, str. 38 cv. 4,5,6,7, str. 39 -  Souhrnná cvičení 1,2,3, 

Testové úlohy  39 – 40 včetně tabulky Co mám umět 

- Vše společně projdeme na online hodině, je potřeba mít všechna cvičení 

vypracovaná 

Literární výchova  

Myslitelé, studenti, cestovatelé str. 40 

Přečtěte si ukázku na str. 40 – 41 a odpovězte na otázky 

Představujeme reálné postavy z období českého středověku. Jde o české vzdělance Jana Husa a Petra 

Chelčického. 

Jan Hus píše z vězení všem Čechům 

1. Jan Hus – zjistěte si životopisné údaje o Janu Husovi a vypište je: (narození, úmrtí, 

život, dílo, myšlenky) 

2. Co bylo husitské hnutí, pokus se ho charakterizovat 

3. Vyjmenuj společenská postavení a zaměstnání, k nimž se Jan Hus obrací, mají jeho 

prosby něco společného? 

4. Má autor jistotu, že se vrátí z vězení domů? Dolož to z textu. 

5. Proč asi na konci nejmenuje toho, po kom dopis posílá? 

Petr Chelčický a jeho myšlenky ve světě 

1. Vypiš životopisné údaje o autorovi 

2. Vyjádři Chelčického myšlenku uvedenou na začátku vlastními slovy. 

3. Byli Jan Hus a Petr Chelčický současníci? 

  

Sloh – výklad 

- Pracovní sešit str. 75 cv. 4 – vypracujte do pracovního sešitu 

 

  



 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Lukáš Filip  

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

Online hodina jako vždy v úterý. 

Samostudium: Opakujte si hlavní kapitoly (Práce, Výkon, Energie, Jednoduché stroje, Teplo), protože 

budu uzavírat známky a můžu vás individuálně kontaktovat v případě nerozhodné známky. 
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