
   
 

   
 

Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 8.C 

Třídní učitel:  Mgr. Soňa Samcová 

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

Třída: 8.C  

Předmět: Český jazyk a literatura  

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

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 

E-mail: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Plán online hodin: 

pondělí, 10:55: mluvnice 

úterý, 8:00: mluvnice 

čtvrtek, 11:45: literatura 

Mluvnice: jazykové rozbory, složitější souvětí 

PS 56/1 (všechny úlohy); 57/2 – souvětí č. 1 

Literatura: realismus 

V souborech najdete pracovní list s názvem “M.Twain_Dobrodružství H.Finna”. Přečtěte si text a 
vypracujte doprovodné úlohy. 

Sloh: vypravování 

Slohový úkol na následující dva týdny: vyberte si jedno z uvedených témat a napište vypravování 

☺ Jednoho dne se všechno změnilo... 
☺ To nevymyslíš! 
☺ Den, kdy mi došla všechna slova 
☺ To se snad může stát jen mně! 
☺ Prazvláštní rok mého života 
☺ Příběh podle skutečné události 
☺ Jak jsem se ocitl/a v jiné galaxii 

Požadavky: veškeré náležitosti útvaru vypravování, rozsah 300 – 350 slov, zpracování ve Wordu, 
náležitá formální úprava (odsazení prvního odstavce, zarovnání do bloku), termín odevzdání 
nejpozději do 23. dubna – zašlete dokument zprávou do chatu. 

 

Třída: 8.C 

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: středa, 8:00 - TENTO TÝDEN ODPADÁ, další hodinu 28. 4. si 
prodloužíme jako náhradu 

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 
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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: Zeměpis 

Třída: 8.C 

Vyučující: Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

Období: od 19.4. do 23.4.2021  

Opište si novou látku – Rumunsko + Bulharsko. Najdete vše zde nebo v Teamsu 
skupina Z8B v souborech.  

V pátek 23.4. se spojíme online a novou látku spolu probereme. Začínáme opět 
v 12:45 hod. 

 

Bulharsko 

 

obyvatelstvo – 90 % Bulhaři – východní Slované = pravoslaví 

chudý stát EU 

průmysl – 1) strojírenský – zemědělské stroje, lodě 
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                   2) potravinářský – konzervy, víno. tabákové výrobky 

zemědělství – plodiny – obiloviny – pšenice, kukuřice 

                                            slunečnice, zelenina, ovoce-broskve, meruňky 

                                            růže = parfémy  

 

cestovní ruch – slunce + Černé moře  

                            hory – turistika, lyžování 

 

města – hlavní – Sofie 

                               Plovdiv    

               přístavy – Burgas, Varna 

 

 

Rumunsko 



   
 

   
 

 

obyvatelstvo – Rumuni – Romani, vysoký podíl Romů a Maďarů 

delta řeky Dunaj = největší rezervace vodních ptáků v Evropě 

 

chudý stát EU 

 průmysl – 1) těžební ropa a zemní plyn, kamenná sůl, černé uhlí 

                    2) strojírenský – auta Dacia 

                                                  zemědělské stroje 

 

                    3) petrochemie 

zemědělství - + úrodná půda – stepi = černozem 

                         - málo moderních strojů 



   
 

   
 

                         plodiny – pšenice, kukuřice, slunečnice, vinná réva 

města – hlavní – Bukurešť 

                                Brašov 

              přístav – Konstanta 

 

   

 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) 

mailto:Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz
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• 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: 

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.  

mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz


   
 

   
 

• 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)   

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  

 

 

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.  

  

 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/rosicky-petr
mailto:Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz


   
 

   
 

 

Předmět: Chemie  

Třída: 8.B,C. 

Vyučující: Ing. Petr Rošický   

  telefon: 383 311 504   

 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz  

Úkol na týden 19. – 23. dubna 2021 

  

Názvosloví dvouprvkových sloučenin.  

 Oxidy jejich vznik a názvosloví. 
 V minulých hodinách jsme probrali chemické reakce, při kterých mohou vznikat různé druhy 
sloučenin. Proto je potřeba se naučit určování názvů sloučenin a zapisování vzorců sloučenin podle 
názvu. Pro tento týden je úkol poměrně snadný. V prvém pololetí jste měli za úkol naučit se značky a 
názvy asi 40 nejvýznamnějších prvků, které budete potřebovat znát pro zápis a čtení názvů 
anorganických sloučenin. Tak si značky a názvy prvků zopakujte. 

 

Předmět: Matematika 

Třída: 8.C 

Období: 19.-23.4.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: po v 8:00 Pozor nově! 

                            st v 11:45  

                            pá v 8:55  

 

Úprava celistvého výrazů - vytýkání 

• Do středy vypracuj kratičký ověřovací test v Teams na vytýkání výrazů. 

• Vypracuj do středy do 16:00.  

 

Úprava celistvého výrazů - pomocí vzorců 

• Na online hodinách minulý týden jsme procvičovali první dva vzorce a ukázali si práci 
pomocí třetího vzorce. 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/rosicky-petr
mailto:Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz
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• Procvičte si užití třetího vzorce v PS na straně 126 a dvou cvičení na straně 127 A33, 
A34. 

• Zde zasílám ještě odkaz na video, kde je užití vzorců znovu vysvětleno. 
o https://www.youtube.com/watch?v=HmwgM00BAtw  

Odevzdávání 

• Pokud nebudete cokoliv vědět, ptejte se na online hodinách.  

• Tradičně emailem nebo v Teams zašlete vypracované stránky v PS 126, 127 do pátku. 
Současně pošlete i cvičení, které vypočteme na online hodinách tento týden. 

 

 

DĚJEPIS 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ČT 8:55 

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. 

 

Předmět: Občanská výchova    

Vyučující: Jarmila Rybáčková    

Jarmila.rybackova@zsgvodnany.cz  

Zadání platí pro období: 19.-23.4.2021   

Téma: Hospodaření  

1. Při online hodinách a samostudiu jsme/jste prošli téma Hospodaření, uč. s. 
45-54 a s. 55 shrnutí tématu. 

2. Kdo ještě nedopsal poznámky k tématu, dopíše. 
3. Test při online hodině. Sejdeme se online v 10.00 jako obvykle, poté 

budetemít čas na vyplnění testu, cca 20 min. 

Online hodina pátek 23. 4. v 10.00. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HmwgM00BAtw
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