
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 8.E 

Třídní učitel: Jan Straka 

Zadávací období: 19. až 23.4. 

 

 

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

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill   

E-mail: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz  

 

Téma: Slovní úlohy řešené rovnicemi 

 

- platí zadání z minulého týdne 

 

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

Jméno vyučujícího: Jan Straka  

Zadání platí do období: 23. 4. 2021  

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

   

Ahoj osmáci, 

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

V průběhu tohoto týdne společně projdeme látku č. 24 (názvosloví oxidů).  

Látku č. 23 (zástupci halogenidů) si projdete samostatně jako náplň samostudia. 

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)  

Připomínám plánovaný test – podrobnosti viz TEAMS 

 

Přírodopis 8. ročník 
Třída: 8. D a 8. E 
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 Jméno vyučujícího: Jan Straka  

Zadání platí do období: 23. 4. 2021  

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

  

Ahoj osmáci, 

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

V průběhu tohoto týdne projdeme úvod do látky č. 23 (Nervová soustava Obvodová nervová 

soustava). 

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

Sledujte pozorně informace na TEAMS (kanál přírodopis) 

 

 

Předmět: Německý jazyk – 2.skupina 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Zadání platí pro období: od 19.4.2021   

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ČTVRTEK 10:00 – 10:30 

• v ZADÁNÍ nový pracovní list – vypracovat a odevzdat do 30.4.2021!!!!!! 

• kdo si ještě nevyzvedl učebnici a PS, udělejte to!!! 

• při online hodině – začneme 2.díl – 0.lekce – opakování + projdeme chyby z písemné 

práce 

 

Třída: 8.DE (skupina  3A8S)  

Předmět: Anglický jazyk  

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková   

Zadání platí pro období: 19.4.- 23.4. 2021  

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz  

   

Online výuka: úterý 11:45 – 12:15 ZMĚNA;  čtvrtek 10:00 – 10:30 ;  

   

Project 4  Unit 1D Kids –, minulý čas způsobových sloves, everyday English 

Minulý čas způsobových sloves (necháno pro zopakování) 

Had to / didn´t have to 
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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 

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 již máte 

  

Pracovní sešit (Workbook Project 4)  

1. cv.2, str. 10 Doplňte text slovy ze cvičení 1/10  (úterý 20/4)    
2. cv.4, str.10 Napište věty dle obrázků a s použitím sloves v rámečku pod zadáním. Které věci jste uměli, když vám 

bylo pět. Odpovědi se nemusejí zakládat na pravdě. (čtvrtek 22/4)  
3. další možné procvičení z učebnice na: https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=cs 

   

Test 22/4 po online hodině slovní zásoba 1D Kids 

 

 

Třída: 8.E. 

Předmět: Rodinná výchova 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 19.4. - 16.5.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 
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Zadání: OSOBNÍ BEZPEČÍ- Škola a násilí  - ŠIKANA 

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

Projekt: Skutečný příběh.  Pokračujeme ! 

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. Děkuji. 🙂. 

 

Předmět: ČESKÝ JAZYK 8E 

Vyučující: Jaroslava Kolesová 

Období: 19. - 23. 4. 2021 

 

PONDĚLÍ 19. 4. sloh, 
mluvnice / online hodina 

Úvaha Kontrola pracovního listu k úvaze – Teams – 
Český jazyk – Soubory – Úvaha – pracovní list. 
Zadání slohové práce 
Psaní čárek v souvětí 

ÚTERÝ 20. 4. čtenářská 
dílna/ distanční 

Práce s 
informacemi 

Práce na  pracovním listu, zpracovat do 3. 5. 
2021. 
Teams – Český jazyk – Soubory – Práce s 
informacemi 

STŘEDA 21. 4. mluvnice 
/online hodina 

Souvětí Poměry mezi větnými členy a VV. 

PÁTEK 23. 4. literární 
výchova/online hodina 

Jan Amos 
Komenský 

Dílo, Labyrint světa a ráj srdce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět: Zeměpis  

Třída: 8.DE 



Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová   

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

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz  

  

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

· Francie, Monako, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko 

o opsat/vytisknout a naučit se poznámky 

o orientovat se v mapě 

o zopakovat předešlou látku 

 

 

 

Předmět: Německý jazyk, skupiny 1N8D a 3N8S  

Třída: 8.DE  

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová   

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

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz  

   

1. Opakovat slovíčka 0. - 8. lekce 1. dílu 

2. Začínáme pracovat s 2. dílem učebnice a pracovního sešitu 

3. Učebnice 

· s. 6 a 7 – zahraj si doma s rodinou 

· s. 8 – přečti si jazykolamy nahlas co nejpečlivěji a zkus co nejrychleji 

4. Pracovní sešit 

· s. 5, cv. 1 

· s. 6. cv. 3, 4, 5 
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Předmět: Dějepis 

Třída: 8. D, 8. E 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

  

V tomto týdnu dokončíme tematický celek ČESKÉ ZEMĚ 2. POLOVINY 19. STOLETÍ. 

Poslední kapitola celku nese název Umění, jež není výrazem vlasti, není ničím. 

Zároveň vás také čeká další ověřování znalostí. 

  

1 Vypracování nové kapitoly 

1. Práce s učebnicí 

Nejprve si přečtěte novou kapitolu v učebnici na stranách 110-111. 

Zároveň si prohlédněte a pročtěte doplňující ukázky.  

Pozornost věnujte také ukázkám na stranách 114-115. 

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. Odpovězte si na otázku 1 v učebnici na straně 111. 

  

2 Ověřování znalostí  

Pracovní list k ověření znalostí probraného učiva obdržíte v úterý 20. 4. 2021  

prostřednictvím ZADÁNÍ. Práce bude hodnocena známkou. 

Správné odpovědi si prozradíme příští týden. 

  

Děkuji vám za spolupráci. 
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Předmět: Anglický jazyk – skupina 2A8E 

Třída: 8. E 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Milá 8. E, 

v tomto týdnu se budeme věnovat opakování první lekce. 

Zároveň budeme ověřovat znalost slovní zásoby první lekce. 

  

úterý 20. 4. 2021 – online hodina 

pracovní sešit 

strana 12 / cvičení 1 – opakování slovní zásoby 

učebnice 

strana 8 / cvičení 2 – Prostřednictvím příběhu THE ICEMAN si zopakujeme minulý čas prostý 

a minulý čas průběhový. 

domácí úkol – učebnice 

strana 9 / cvičení 4 a – Podle situace doplňte do vět minulý čas prostý nebo průběhový. 

Cvičení vypracujte do školního sešitu. Úkol zkontrolujeme příští hodinu. 

  

středa 21. 4. 2021 – online hodina 

učebnice  

strana 9 / cvičení 4 a – kontrola domácího úkolu 

učebnice 

strana 10 / cvičení 1 – WE USED TO BE RIVALS 

Dnes si zopakujeme vyjadřování zvyků v minulosti (used to / didn´t use to). 

strana 11 / cvičení 4, 5 
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samostudium – opakování  

slovní zásoba – pracovní sešit 

strana 81 / slovíčka 1 A, B, C, D – Opakujte probranou slovní zásobu. 

gramatika – pracovní sešit 

strany 73-75 / tabulky 1.1-1.7 – Připomeňte si gramatická pravidla. 

Děkuji vám za spolupráci. 

  

  

  

Fyzika  
Lukáš Filip 

19.4. - 23.4. 

  

Pozor změna času!! Online hodina v úterý 10:00 – 10:30 
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