
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 8. A 

Třídní učitel: Mgr. Filip Marek  

Zadávací období: 12. 4. - 16. 4. 2021 

 

Třída: 8.A 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 

E-mail: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Zadání platí pro období: 12. 4. – 16. 4. 2021 

Online hodina: pátek, 11:45 

V zadání najdete opakovací online test lekce 7 na gramatiku, číslovky a čas. 
Vyplňte a odešlete jej nejpozději do 16. dubna. 

1. Průběžně se učte první sloupec slovíček lekce 7. 
2. Zopakujte si časové údaje v PS 61/9. 
3. Přečtěte si text v UČ 71/12, trénujte čtení, překlad a výslovnost. Všimněte si ve cv. 13, jakými 

způsoby němčina tvoří množná čísla. Společně se na toto téma podíváme v online hodině. 

 

Předmět: Chemie  

Třída: 8.A 

Období: 12.-16.4.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: čt v 8:55 v Teams  

 

Chemická vazba 

• Projděte si látku ještě jednou v sešitě v poznámkách, v učebnici 66-67. 

• Vypracujte online test do středy do 16:00. 

• Naleznete klasicky v Teams – 8.A - Ch - zadání - Chemická vazba 

 

Periodický zákon 
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• Přečtěte si o periodickém zákoně ještě v učebnici str. 68 - 69. 

• Přepište si do sešitu kratičkou prezentaci o PSP. 
o Naleznete v Teams – 8.A - Ch – soubory – PSP 

Odevzdání 

• Pošlete vyfocené poznámky (chemická vazba, PSP) ze školního sešitu a pošlete 
emailem nebo v Teams do pátku. 

 

Předmět: Přírodopis 

Třída: 8.A,B,C.   

Vyučující: Ing. Petr Rošický  

telefon: 383 311 504  

 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz  

Úkol na týden 12. – 16. dubna 2021 

 Zdravá výživa  

Energetická potřeba organismu a energetická hodnota některých potravin. Nepostradatelná složka potravy 

jsou také minerální látky a vitamíny. Zapiš si příklady těchto látek a význam pro živý organismus.  

  

CHOROBY, NEMOCI A PORUCHY TRÁVICÍ SOUSTAVY 
• žaludeční vředy: odkrytí žaludeční sliznice a její samonatrávení 

• onemocnění dutiny ústní a zubů  

• zrychlená × zpomalená peristaltika  

• střevní neprůchodnost: mechanická příčina, ochrnutí střevní svaloviny, křeče, zánět 

pobřišnice  

• Crohnova choroba: zúžení, záněty  

• syndrom dráždivosti tračníku: chronický průjem  

• polypy: tlusté střevo, dědičné (>50 let), mohou vyústit v rakovinu)  

• střevní infekce: přemnožení bakterie Escherichia coli, porušení střevní mikroflóry (např. po 

ATB terapii)  

• apendicitis: 7–10 centimetrů, při zánětu nutno odstranit  

• hemeroidy: vnější, vnitřní výpuky žilek, dlouhodobá zácpa, porod,… – mohou prasknout a 

krvácet  

• rakovina: různé části TS (od ústní dutiny až po tlusté střevo) 

  

 DĚJEPIS  

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 
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Online hodiny: PÁ 10:00 

Dějepis: Téma na tento týden je Kolonialismus v letech 1880-1914. V kanále Dějepis máte 

soubor se stejným názvem. Součástí je prezentace, poznámky do sešitu a mapa Afriky. 

Poznámky opište do sešitu nebo vytiskněte. Přečtěte si také kapitolu v učebnici na str. 94-97. 

Na straně 92-93 si prohlédněte mapy. Budeme si o nich povídat a společně uděláme v hodině 

interaktivní pracovní list. 

 

 Třída: 8.A.  

Předmět: Občanská výchova  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová  

Zadání platí pro období: 6.4. - 25.4.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz  

Zadání: Právní minimum - Ústava ČR II.  Projekt: Státní symboly - pokračujeme! 

Vyber si 3 státní symboly ČR a vyhledej o nich základní informace. Můžeš přidat i zajímavosti. Zpracuj a 

do 25.4.2021 pošli do Zadání.  

Bližší informace podány při online výuce.   

 

     

Třída: 8.ABC (skupina  4Aj8) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 12.4.- 16.4. 2021 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

  

Online výuka: pondělí (Mondays) 10:00 - 10:30  

pátek (Fridays) 8:00 - 8:30  

  

Project 4  Introduction: An unusual day; opakování přítomných časů; Kids   

Pro opakování přítomných časů vizte prosím WB (workbook) str. 72-73  

Pro zopakování stavových sloves vizte prosím WB str. 73  

  

Pracovní sešit (Workbook Project 4)   

1)cv.1, str. 2 Podívejte se na obrázky a doplňte věty přítomným časem prostým / průběhovým 

dle kontextu (přítomný prostý se pojí s výrazy usually, normally, often, rarely, never, 
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occasionally, sometimes; přítomný čas průběhový se pojí s výrazy now, right now, at the 

moment, today (pondělí 12/4)   

    

Test 16/4 po online hodině slovní zásoba Introduction: An unusual day, Kids  

 

Třída: 8. A / 8. B  

Předmět: Český jazyk a literatura 

Jméno vyučujícího: Marek Bednář   

E-mail: Marek.Bednar@zsgvodnany.cz   

Zadání platí pro období: 12. 4. – 16. 4. 2021  

  

MLUVNICE: 

  

− Vyplňte on-line cvičení: 

o https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS

1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNjNNVEZXVFZHR0dNRTQyMDhRT

EVIWlBGTi4u  

o https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS

1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQVVZVzc1SFlCRkxWUlJNN0NWSD

BPTUNNWi4u  

− Cvičení můžete vyplnit do chatu: 

o I. test – Určete poměry mezi větami hlavními: 
1. Našel jsem správnou cestu, ta však byla zavalena kamením. 

2. Mám v zásobě celou řadu nápadů, některé z nich jsou dokonce velmi 

originální. 

3. V době ledové žili mamuti ve velikých stádech, dnes jsou ale 

považováni za vyhynulé. 

4. Buď se budeš slušně chovat, nebo uvidíš ten tanec! 

5. Přidej se k nám, vždyť jsme silnější než oni! 
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6. Nalezl jsi je včas, máš tudíž radost, že? 

7. Na střechu jsme dali nové tašky, zdi jsme z venku vybílili vápnem. 

8. Nakresli mi beránka a vyprávěj mi o něm. 

9. Na našem dvorku máme spoustu slepic, o kohoutovi ale nechceme ani 

slyšet! 

10. Letošní léto se opravdu vydařilo, neboť obilí na poli krásně zlátne. 

− II. test: Odpovězte na otázky k následující promluvě: 

 

V tomto případě jsme zachytili několik stop, v tom druhém prameny tvrdošíjně mlčí. 

  

 

1. O jakou promluvu se jedná? (věta, souvětí, …) 

2. Z textu vypiš všechny číslovky: 

3. Vypiš z textu slovo, které vzniklo skládáním: 

4. U slova STOP v první větě urči mluvnické významy: 

5. K jakému slovnímu druhu patří slovo „JSME“: 

6. Napiš podmět z druhé věty: 

7. Napiš přísudek z první věty: 

  

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ SPLNĚNÉHO ÚKOLU JE 16. 4. 2021 DO 15:00. 

OMLUVY ZASÍLEJTE DO 12:00 16. 4. 2021. 

 

Předmět: Anglický jazyk  

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek   

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz  
 

Zdravím všechny. 

V nadcházejícím týdnu se podíváme na novou slovní zásobu: clothes a vypracujeme reading 
na straně 12. Zopakujeme si to, co o tématu již víte a koukneme se na nová slovíčka, pomocí 
kterých jde oblečení popsat. 

• Podívejte se na slovní zásobu 1C Clothes.  
• Podívejte se na nová přídavná jména v učebnici, kterými jde oblečení popsat (pg 12/ex 1b).  
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• Slovní zásobu na oblečení si můžete zopakovat pomocí Kahootu -> 
https://kahoot.it/challenge/04715402?challenge-id=e6267115-1655-4bec-ac9b-
d345e1ad0cfa_1617996968446  

• V případě potřeby si zopakujte použití „used to“ v kvízu na Wordwall -> 
https://wordwall.net/resource/13883271/742021-used  

V případě dotazů mě kontaktujte na Teams. 

Online hodina je ve středu a v pátek od 8:00. 

 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Online hodiny: pondělí 12.4. v 9.00, čtvrtek 15.4. v 8.00 

Unit 6/C 

- Zápis slovíček 6. lekce oddílu C v PS str.84 
- Procvičování předložkových vazeb sloves, která jsou v minulém čase prostém v PS str.58 

cv.5 
- Procvičování předložkových vazeb v učebnici str.73 -spoj sloveso s předložkou a vymysli 

jednoduchou větu, napiš do školního sešitu 

 

 

Předmět: Zeměpis  

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz  

 

Zdravím při distanční výuce. Tento týden se budeme věnovat projektu CESTOVNÍ KANCELÁŘ. 

• Na online hodině si povíme, jak jste daleko se zadáním a jak bude další týden probíhat 

prezentace vašeho zájezdu. 

Zeměpisnou online hodinu máme v úterý od 10:15.  

Kdybyste potřebovali něco prokonzultovat, jsem k dispozici na Teams a e-mailu. 

 

 

Předmět: Rodinná výchova - zadání platné od 12. 4. do 21. 5. 2021 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz  
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V tomto období se budeme věnovat první pomoci. Odpovědi na druhé cvičení mi zašlete. 

První pomoc – ošetření drobných poranění 
1) Honzík si napsal, jak se ošetřují drobná poranění, ale Šotek mu tam některé věci přeházel. 

Dokážeš to opravit? (U každého zranění je 1 věc špatně.) 

PUCHÝŘ 

Příznaky: malý kousek dřeva zabodnutý do kůže. Na dotek může trochu bolet. Místo je červené a 

teplejší než okolí. 

Léčba: Vydezinfikovanou jehlou nebo pinzetou vyndáme celý kus. Kápneme dezinfekci na postižené 

místo. 

ŘÍZNUTÍ 

Příznaky: Větší či menší rána, která nekrvácí. 

Léčba: Z ranky vymyjeme nečistoty a přelepíme náplastí. 

BODNUTÍ VČELOU/ VOSOU 

Příznaky: Místo vpichu je bolestivé na dotek, napuchlé. Může tam zůstat žihadlo. 

Léčba: Pokud je v ráně žihadlo, tak ho nevyndáváme. Místo potřeme chladivým gelem nebo 

přiložíme chladivý obklad. Pomoci může i obklad z octa a cibule. 

ODŘENINA 

Příznaky: Místo je zarudlé, krvácí. Je bolestivé. 

Léčba: Postižené místo zbavíme všech nečistot. V případě nutnosti použijeme kartáček. Vhodné je 

použít peroxid vodíku, který ránu vydezinfikuje. Vyčištěnou ránu necháme „dýchat“. Zalepujeme jen 

v nejnutnějším případě. 

ŘÍZNUTÍ 

Příznaky: Většinou kruhovitý útvar, kůže je světlejší, vyboulená.  

Léčba: Říznutí nestrháváme ani nepropichujeme. Přelepíme náplastí a necháme být.  

KRVÁCENÍ Z NOSU 

Příznaky: Zelená tekutina vytéká z nosních dírek. 

Léčba: Pacienta předkloníme, aby krev mohla volně vytékat. Na zátylek přiložíme obklad namočený 

ve studené vodě. 

2) Přiřaď ke zranění pomůcky, které použijeme k jeho ošetření: 

puchýř   pinzeta 

tříska   dezinfekce 

bodnutí včelou  náplast 

říznutí   Fastum gel 

odřenina  kartáček  



 

Třída: 8. ABC 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 12. 04. 2021 do 18. 04. 2021  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

• Vnitřní energie. Teplo: 
o Tepelná výměna: 

▪ Prouděním. 
▪ Zářením. 

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. 

 

MATEMATIKA  

Třída: 8. AB  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová  

Zadání platí pro období: 12.4. – 16.4. 2021  

  



Dobrý den všem, 

tento týden máme v plánu pokračovat ve slovních úlohách řešených rovnicemi. 

pracovní sešit: str. 151 – 153 

  

V pondělí a v úterý vypracujte test zadaný na Teams. 

  

Ve středu a ve čtvrtek spolu projdeme řešení dalších slovních úloh. 

  

A v pracovním sešitě během týdne vypracujte: 

151/A12, A13, A14 

152/A15, A16, B17 

153/B18, C19, C20 

  

Výsledky si samostatně zkontrolujete podle ofocených stránek na Teams.  

Žáci s podpůrnými opatřeními vypracují jen tučně zvýrazněné příklady. 

Případné dotazy k jednotlivým příkladům si připravte na online hodiny. 
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