
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 8. A 

Třídní učitel: Mgr. Filip Marek  

Zadávací období: 19. 4. - 23. 4. 2021 

 

Třída: 8.A 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 

E-mail: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Zadání platí pro období: 19. 4. – 23. 4. 2021 

Online hodina: pátek, 11:45 

1. Průběžně se učte oba sloupce slovíček lekce 7. 
2. Projděte si německé názvy měsíců v PS 67. 
3. UČ 72/15, 16 - ústně; PS 62/12, 13, 14 

 

 

Předmět: Anglický jazyk  

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek   

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz  
 

Zdravím všechny. 

V nadcházejícím týdnu budeme pokračovat v tématu „Oblečení“. Zopakujeme si, jakou 

slovní zásobu spojenou s oblečením už známe a ukážeme si přídavná jména, kterými lze 

oblečení popsat. V pátek si napíšeme krátký test na slovní zásobu (1C Clothes a Describing 

clothes) a gramatiku (used to). 

  

• Vyhledejte si na internetu jakýkoliv obrázek oblečené postavy a připravte si o něm 3 

věty, ve kterých popíšete, jaké oblečení má postava na sobě (druh, barva, materiál, 

potisk atd.). Buďte připraveni s námi obrázek sdílet (odkaz).   

• Podívejte se na slovní zásobu 1C Clothes a Describing clothes.   

• Zopakujte si, jak se používá „used to“. Můžete využít buďto tabulku v učebnici (pg 

11/ex 3) nebo odkaz -> https://www.helpforenglish.cz/article/2006122601-co-

znamena-used-to ¨   

• Procvičte si použití „used to“. Můžete využít Kahoot -> 

https://kahoot.it/challenge/03548696?challenge-id=e6267115-1655-4bec-ac9b-

d345e1ad0cfa_1618601002099  
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V případě dotazů mě kontaktujte zde na Teams. 

 

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 nám odprezentujete váš zájezd. Budeme potřebovat informace o době 

odjezdu, jak dlouho a čím pojedeme, kde se ubytujeme, co budeme jíst, náplň dnů, cesta 

zpět a cena zájezdu. Jako cestovní kancelář musíte na zájezdu také nějakou částku vydělat. 

Zeměpisnou online hodinu máme v úterý od 10:00.  

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  

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. 
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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  

 

Předmět: Přírodopis 

Třída: 8.A,B,C.   

Vyučující: Ing. Petr Rošický  

telefon: 383 311 504  

 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz  

Úkol na týden 19. – 23. dubna 2021  

Další velmi důležitou soustavu, kterou budeme probírat, je soustava vylučovací. Mnozí si i v 

osmé třídě pletou soustavu vylučovací a trávicí. Pokusím se to napravit, když budete chtít. 

Vylučovací soustava je životně důležitou soustavou, protože při selhání její činnosti, člověk 

zemře do tří dnů. A proto je důležitá vědět, jaký význam v těle má VS . Proto si vyhledej a do 

sešitu napiš význam VS a z jakých orgánů se VS skládá.  
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Třída: 8. ABC 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 19. 04. 2021 do 25. 04. 2021  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo:  

• Vnitřní energie. Teplo. 

o Tepelné záření. 

o Využití energie slunečního záření. 

• Opakování na TEST (online nebo prezenční) – „Práce, výkon, 

příkon, účinnost, energie“. 

Úkoly: 

• Přečíst si a nastudovat zadané učivo z mého webového 

profilu (sloupec: „Učivo“) nebo z učebnice Fyzika 8 - Fraus. 

(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. 

• Vyplnit a odevzdat online test na téma „Práce, výkon, 

příkon, účinnost, energie“, který naleznete v den konání 

online testu ve svém týmu v Teams v kartě „Zadání“. 

!!! Pozor, test je omezen jen na 30 minut !!! 

Termín konání testu: 
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o 8.A – PO 26. 04. 2021 od 11:45 hodin. 

o 8.B – PO 26. 04. 2021 od 8:00 hodin. 

o 8.C – ST 28. 04. 2021 od 10:00 hodin. 
 

 

Třída: 8.ABC (skupina  4Aj8) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 19.4.- 23.4. 2021 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

  

Online výuka: pondělí (Mondays) 8:55 - 9:25 ZMĚNA;   pátek (Fridays) 8:00 - 8:30  

  

Project 4  Introduction: Kids – will / going to revision  

Pro opakování will / going to vizte prosím WB (pracovní sešit) str. 73  

  

Pro vyjádření budoucího času můžeme použít jak will, tak going to. V jejich použití je však rozdíl.  
Při použití going to pro vyjádření budoucnosti zdůrazňujeme náš záměr, již učiněné rozhodnutí, nebo pokud 

máme důkazy pro to, co tvrdíme.  
• I heard that she's going to ask her today.  

• It's 5:2. They are going to win.  
Při použití will k tomuto zdůraznění nedochází, i když jsme si jistí, že se něco stane, jelikož to není založeno 

na plánech, rozhodnutích, záměrech či důkazech. Proto se sloveso will často pojí s vazbou I 
think. Will rovněž používáme pokud se pro danou věc rozhodneme okamžitě, tudíž například při 

objednávání v restauraci. Např.:  
• Wait! I will help you with your bags.  

• I think I will have the salad.  
Následující příklady jsou obtížnější a ilustrují použití will a going to:  

• There is no bread. I know. I am going to buy some in the afternoon.  

• There is no bread. Really? In that case I will buy some.  
Rozdíl v příkladech je v tom, že v prvním případě si je osoba vědoma toho, že je potřeba koupit chleba a už 

se tedy rozhodla, že ho dokoupí, z čehož vyplývá použití going to. V druhém případě se o tom osoba dozvídá 

pouze v ten daný moment a sloveso will reflektuje náhlé rozhodnutí.  
• I think it will rain.  

• Look at the clouds! It's going to rain.  

Zde je rozdíl v důkazech, na základě kterých mluvíme o určité události. V první větě pouze 

předpokládáme, že bude pršet, a použijeme tedy will. Ve druhé je však na základě oblak 

jasné, že pršet bude, a tedy použijeme going to.  
  
Zdroj: umimeanglicky.cz  

  

Pracovní sešit (Workbook Project 4)   
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1. cv.4, str. 3 Vyberte vhodný tvar WILL / GOING TO (pátek 23/4)   

    

Test 23/4 po online hodině na tvoření otázek a záporů u WILL, GOING TO  

 

Třída: 8.A.  

Předmět: Občanská výchova  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová  

Zadání platí pro období: 19.4. - 25.4.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz  

Zadání: Právní minimum - Moc zákonodárná I. 

Učeb.str.59-61. Přečíst, probereme při online hodině. 

 Projekt: Státní symboly - Dokončení! 

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.   

Od 19.4. online hodina OV v původním čase. Od 12.35. - 13.05. (Zkontroluj kalendář)! 

 

 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Online hodiny: pondělí 19.4. v 9.00, čtvrtek 22.4. v 8.00, náhradní hodina pátek 23.4. v 8.00 

 

Unit 6/C, D 

 

- Procvičování slovní zásoby-PS str.59 cv.6a,b -přečíst článek, dát části článku do správného 
pořadí, odpovědět na otázky 

- Procvičování předložkových vazeb sloves-PS str.63 cv.5 vyber správnou předložku 
- Zápis slovíček oddílu D – Kids –PS str.84 

Vypracovaná cvičení pošli chatem ,na konci týdne si úkoly kontroluji. 

 

Předmět: Chemie  

Třída: 8.A 

Období: 19.-23.4.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: čt v 8:55 v Teams  
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Průběh chemických reakcí 

• V Teams 8.A - Ch soubory – naleznete novou prezentaci s názvem Průběh 
chemických reakcí. 

• Na online hodině se zaměříme na pojmy látkové množství a molární hmotnost. 

• Mějte v sešitu poznámky od 1. do 6. snímku. 

• Přečtěte si učebnici str. 72 a 73. Naleznete zde i vzorové příklady, které si také 
projděte. 

• Koukněte na látkové množství i zde:   

o http://www.zschemie.euweb.cz/reakce/reakce17.html 

 

DĚJEPIS 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: PÁ 10:00 

Na příští týden si projděte v sešitě látku z tohoto pololetí. Společně si zopakujeme, co jsme 

se doteď naučili a uděláme v online hodině interaktivní pracovní list.  

 

 

Třída: 8. A / 8. B 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Jméno vyučujícího: Marek Bednář   

E-mail: Marek.Bednar@zsgvodnany.cz   

Zadání platí pro období: 19. 4. – 23. 4. 2021  

  

LITERATURA  

− V čítance si přečtěte následující texty a odpovězte na otázky v on-line testu: 

o Str. 98 – 101 

− On-line test: 

o https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUME5TTVVHTVlGUkk5RU9DSkxBMTZGWE5XSS

4u  
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− Můžete odpovědět i do chatu: 

1. Jaký účel měly tzv. Knížky lidového čtení v počátcích národního 

obrození (můžeš vyhledat i na webu)? 

2. Jaké role dostávala hrdinka románu F. L. Věk Bety v divadle 

Bouda (dle textu v čítance)? 

3. Jakou úlohu v českém národním obrození hrála Česká expedice 

(dle textu v čítance)? 

4. Zařaď ukázky z Rukopisů z čítanky k literárnímu druhu: 

5. Jakou roli hraje v Libušině soudu Chrudoš? 

  

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ SPLNĚNÉHO ÚKOLU JE 23. 4. 2021 DO 15:00. 

OMLUVY ZASÍLEJTE DO 12:00 23. 4. 2021. 

 

 

MATEMATIKA  

Třída: 8. AB  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová  

Zadání platí pro období: 19.4. – 23.4. 2021  

  

Dobrý den všem, 

tento týden máme v plánu slovní úlohy „koláčového“ typu. 

pracovní sešit: str. 154 – 158 

POZOR! máme přidanou online hodinu v úterý od 11:00 hod. 

 

V úterý a ve středu vypracujte úkol zadaný na Teams. 

 

A v pracovním sešitě během týdne vypracujte: 

154/A1 

155/A2, A3. A4 

156/A5, A6, A7 

157/A8, B9, B10 

158/B11, C12, C13 



  

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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