
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 8. E 

Třídní učitel: Jan Straka 

Zadávací období: 12. – 16.4. 

 

Předmět: Německý jazyk – 2.skupina 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Zadání platí pro období: od 12.4.2021   

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ČTVRTEK 8:55 – 9:25 

• do středy 20:00 VYPRACUJ A ODEVZDEJ pracovní list v ZADÁNÍ do čtvrteční hodiny 

poslat do chatu vyplněný dotazník podle učebnice (str 81 – podle dotazníku popsat 

známou osobu) 

• na online hodině píšeme opakovací test 8.lekce – časování slovesa fahren, časování a 

použití slovesa möchten ve větě, předložky nach, in a jejich užití při zeměpisných 

názvech, otázky a odpovědi na téma cestování 

• doporučuji si co nejdříve vyzvednout 2. díl učebnice a pracovního sešitu ve škole!!!! 

 

Třída: 8.E. 

Předmět: Rodinná výchova 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 12.4. - 16.5.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: OSOBNÍ BEZPEČÍ- Škola a násilí  - ŠIKANA 

Učebnice strana 120.Přečíst, seznámit se s učivem, zapsat si poznámky do sešitu RV.  

Projekt: Skutečný příběh. 

Najdi reálný příběh šikany.  (noviny, TV, internet ...). 

 Pokud máš nějakou osobní zkušenost s tímto tématem, můžeš ji zapracovat do projektu. Uveď 

informační zdroj.  Zpracované téma pošli do Zadání nejpozději do 16.5. 2021. Děkuji. 🙂. 

 

Předmět: PRAKTICKÉ ČINNOSTI - VOLBA POVOLÁNÍ 

Jméno vyučujícího: DAGMAR ŠMÍDOVÁ  
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Zadání platí pro období: 12.4.  – 16. 4. 2021  

Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 

Regionální školství - vyplň v Zadání! Pokud práci vrátím s požadavky na doplnění, pošli včas zpět, 

jinak máš jen S = SPLNĚNO! 

 

 

 

Předmět: Zeměpis  

Třída: 8.DE 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová   

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

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz  

  

1. Soubor „Západní Evropa“ (vložen v Teams) 

· Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

· Irsko 

o opsat/vytisknout a naučit se poznámky 

o orientovat se v mapě 

 

 

Předmět: Občanská výchova 

Třída: 8.DE 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

Zadání platí pro období: 12. – 23. 4. 2021 

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

  

1. Téma Právní minimum – učebnice od strany 56 

2. Prezentace „Právní minimum“ (vložena v Teams) 

· opsat/vytisknout poznámky ze stran 1 – 11 (včetně vypracování otázek  

a úkolů) 

· orientovat se v poznámkách 

3. Zpracované referáty mi během období zaslat do chatu v Teams – jmenovitě vypsáno v týmu 

OV 
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Předmět: Německý jazyk, skupiny 1N8D a 3N8S  

Třída: 8.DE  

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová   

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

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz  

 

1. Opakovat slovíčka 0. - 8. lekce  

2. Vyplnit pracovní list – veškeré informace v Teams 

3. Co nejdříve si ve škole vyzvedněte 2. díl učebnice a pracovního sešitu! 

 

Třída: 8.DE (skupina  3A8S)  

Předmět: Anglický jazyk  

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková   

Zadání platí pro období: 12.4.- 16.4. 2021  

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz  

   

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

   

Project 4  Unit 1D Kids – slovní zásoba, minulý čas způsobových sloves 

Minulý čas způsobových sloves 

Had to / didn´t have to 

I 
You 
He, she it 
We  
You 
They 

  

  
had to 
didn´t have to 

Musel jsem / nemusel jsem se /  učit / 

opakovat si látku  v sobotu. 
revise on Saturday. 

  

Had to je minulý tvar k have to. Had to se používá při vyjádření, že bylo něco v minulosti nezbytné. 

I had to wear sunscreen on holiday last year, because it was very hot. Musel jsem se natírat opalovacím krémem na 

dovolené minulý rok, protože bylo horko. 

Didn´t have to se používá pro vyjádření, že nebylo něco v minulosti nezbytné. 

The train arrived on time, so I didn´t have to wait. Vlak přijel na čas, tak jsem nemusel čekat. 

Could / couldn´t 

mailto:Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz
mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz


I 
You 
He, she it 
We  
You 
They 

  

  
could 
couldn´t 

Mohl jsem / nemohl jsem zodpovědět 

ty otázky. 
  

  
answer the questions. 
  

  

Could je minulým tvarem pro can. Pomocí could a couldn´t se vyjadřuje schopnost / neschopnost v minulosti. 

When I was four, I couldn´t ride a bike, but now I can. Když mi byly 4 roky, neuměl jsem jezdit na kole, ale teď umím. 

My grandmother could speak seven languages. Moje babička uměla mluvit čtyřmi jazyky. 

Gramatiku si opište na čtvrtek 15/4 

 

Pracovní sešit (Workbook Project 4)  

1. Str. 81slovní zásoba 1D Kids (úterý 13/4) 
2. cv.1, str. 10 Spojte slova s jejich významy (čtvrtek 15/4)  

3. další možné procvičení z učebnice na: https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=cs 

Teams vytvořit dialog dle zadání: (úterý 13/4 14:00) 

   

Test 15/4 po online hodině too / enough 

 

 

Předmět: Matematika   8.D a 8.E 

Zadání platí pro období: 12. 4. – 23. 4. 2021  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill   

E-mail: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz 

  

Téma: Slovní úlohy řešené rovnicemi 

  

1. Videa: – vezměte si sešit a počítejte s vyučujícím  

https://www.youtube.com/watch?v=KoS5F7mSX58 

  

2. Učebnice: 95 – 99 – prostudovat 

  

3. Pracovní sešit 2. díl – str. 148-152/cvičení A1 až A16 

                                                     str. 155 – 156/A3 až A7 

  

ODEVZDÁNÍ: Nafotíte všechny strany 148 až 152 a 155-156 (celkem je to tedy 7 stran) vše musí být 

nafoceno, tak aby to šlo přečíst + nastojato. Musí být spočítána všechna zadaná cvičení – spoustu z 

nich budeme dělat spolu v hodině, stačí dávat pozor. 
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Tentokrát nebudu hodnotit známkou, ale slovně, tedy (S - splnil úkol, nebo N - neklasifikován) 

Práci odevzdáte do 23.4 2021 – do Zadání – „8.D Matematika – Slovní úlohy“ 

 

Předmět: Český jazyk 

Vyučující: Jaroslava Kolesová 

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

PONDĚLÍ 12. 4. sloh/ 
distanční 

Úvaha Prostuduj si pracovní list k úvaze – Teams – 
Český jazyk – Soubory – Úvaha – pracovní list. 
Poté procvičuj: 
 https://www.skolasnadhledem.cz/game/390 

ÚTERÝ 13. 4. čtenářská 
dílna/ distanční 

Práce s 
informacemi 

Zadán pracovní list, zpracovat do 3. 5. 2021. 
Teams – Český jazyk – Soubory – Práce s 
informacemi 

ÚTERÝ LV 13. 4. /online 
hodina  

J. A. Komenský Práce s čítankou. 

STŘEDA 14. 4. mluvnice 
/online hodina 

Souvětí Čárka v souvětí, poměry mezi větnými členy a 
VV. 

PÁTEK 16. 4. 
mluvnice/distanční 

Souvětí Úkoly na procvičování: 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/600 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/599 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/601 

 

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

Jméno vyučujícího: Jan Straka  

Zadání platí do období: 16. 4. 2021  

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz   

  

Ahoj osmáci, 

níže naleznete informace k distanční výuce na aktuální týden ;-).  

V průběhu tohoto týdne budeme dále procvičovat látku č. 22 (anorganické názvosloví + 

názvosloví halogenidy) – zadáno dříve. Stále platí, že si máte doplnit případné mezery u 

značek chemických prvků. 

Veškeré výukové materiály naleznete na Teams – kanál Chemie – SOUBORY.  

Sledujte pozorně informace na TEAMS (kanál chemie) 
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Přírodopis 8. ročník 
Třída: 8. D a 8. E  

Jméno vyučujícího: Jan Straka  

Zadání platí do období: 16. 4. 2021  

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

  

Ahoj osmáci, 

níže naleznete informace k distanční výuce na aktuální týden ;-).  

V průběhu tohoto týdne doděláme zbytek látky č. 21 (nervová soustava – mozek a mícha) – 

zadáno dříve. 

Veškeré výukové materiály naleznete na Teams – kanál Přírodopis – SOUBORY.  

Sledujte pozorně informace na TEAMS (kanál přírodopis) 

 

 

 

 

 

Předmět: Anglický jazyk – skupina 2A8E 

Třída: 8. E 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Milá 8. E, 

tento týden dokončíme závěrečnou část první lekce. 

UNIT 1 D – THE TEST 

  

úterý 13. 4. 2021 – online hodina 

pracovní sešit 

strana 10 / cvičení 1 + strana 11 / cvičení 6 

V úvodu hodiny si projdeme cvičení, která jste odevzdávali minulý týden. 
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pracovní sešit 

strana 10 / cvičení 2 – Doplňte do textu slova ze cvičení 1. 

strana 10 / cvičení 3 – Procvičujete fráze. 

učebnice 

strana 15 / cvičení 3 – Dozvíte se závěr příběhu nazvaného THE TEST. 

domácí úkol – učebnice 

strana 15/ cvičení 8 - Cvičení si zapište do školního sešitu. 

Na tento úkol navážeme příští hodinu. 

  

středa 14. 4. 2021 – online hodina 

učebnice  

strana 15 / cvičení 8 

Společně si doplníme fráze, které jste si připravili za domácí úkol. 

Uvedené fráze využijeme při tvoření rozhovorů. 

pracovní sešit 

strana 11 / cvičení 8 – Doplňte rozhovory. 

  

samostudium 

pracovní sešit 

strana 81 / slovní zásoba 1 D – Opakujte si slovíčka a fráze. 

  

Děkuji vám za spolupráci. 

  

  

  

 

 

 

 



 

Předmět: Dějepis 

Třída: 8. D, 8. E 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

  

Tento týden si projdeme další dvě kapitoly z tématu ČESKÉ ZEMĚ 2. POLOVINY 19. 

STOLETÍ. 

ČEŠI A NĚMCI, DVA NÁRODY V JEDNÉ ZEMI 

CESTA Z GHETTA 

V průběhu online hodiny zároveň vyhodnotíme prověrku, kterou jste odevzdávali minulý 

týden. Řekneme si správné odpovědi a bodové hodnocení. 

  

Vypracování nových kapitol 

1. Práce s učebnicí 

Nejprve si přečtěte nové kapitoly v učebnici na stranách 106-109. 

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 107 

a otázek 1 a 2 na straně 109. 

Děkuji vám za spolupráci. 

  

 Třída: 8.E 

Předmět: Sportovní hry 
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Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

Zadání platí pro období: duben 2021 

Email: Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz 

  

Úkol: 

- VYPRACOVAT REFERÁT O TVÉM OBLÍBENÉM SPORTOVCI ČI SPORTOVNÍM TÝMU 

- délka referátu: alespoň půl strany A4 

- zaslat referát do chatu nebo na email 

- termín odevzdání: 30. 4. 2021 

 

  

Fyzika 
Jméno vyučujícího: Lukáš Filip  

Zadání platí do období: 12. - 16. 4. 2021 

 

Online hodina jako vždy v úterý.  

Při samostudiu ve středu 14.4. bude spuštěn opakovací test na Termiku. 
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