
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 8. A 

Třídní učitel: Mgr. Filip Marek  

Zadávací období: 6. 4. - 9. 4. 2021 

 

Třída: 8.ABC (skupina  4Aj8) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 6.4.- 9.4. 2021 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

  

Online výuka: pondělí (Mondays) 10:00 - 10:30 5/4 se výuka nekoná, svátek 

pátek (Fridays) 8:00 - 8:30  

Project 4  Introduction Unit – new vocabulary, unusual day 

  

Pracovní sešit (Workbook Project 4)   

1. str. 81 slovní zásoba Introduction: An unusual day; Kids (pátek 9/4) 

2. další možné procvičení na:   

https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=cz&selLanguage=cs  

  

No test       

 

 

Předmět: Přírodopis 

Třída: 8.A,B,C.   

Vyučující: Ing. Petr Rošický  

telefon: 383 311 504  

 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz  

Úkol na týden 6. – 9. dubna 2021 

mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz
https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/rosicky-petr
mailto:Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz


  

Metabolismus  

Přeměna látek a energií Zásad zdravé výživy.  

 Nemoci trávicí soustavy.  

  

 
Třída: 8.A 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 

E-mail: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Zadání platí pro období: 6. 4. – 9. 4. 2021 

Online hodina: pátek, 11:45 

1. Průběžně se učte první sloupec slovíček lekce 7. 
2. Podívejte se do UČ 70/8b), případně nalistujte sešity z loňska a zopakujte si, jak tvoříme časové 

údaje v němčině. Kdo zapomněl, může si udělat pár poznámek do Schulheft. 
3. UČ 70/9, 10 - ústně, PS 61/8 

 

Wie spät ist es? [ví špét ist es] – Kolik je hodin? 

15:00 Es ist drei (Uhr). [es ist drai ua] 

13:00 Es ist eins. / Es ist ein Uhr. [es ist ains/ain ua] 

13:15 Es ist Viertel nach eins. [es ist fírtl nach ains] 

13:45 Es ist Viertel vor zwei. [es ist fírtl foa cvai] 

13:30 Es ist halb zwei. [es ist halp cvai] 

13:05 Es ist fünf Minuten nach eins. [es ist fuenf minutn nach ains] 

13:50 Es ist zehn Minuten vor zwei. [es ist cen minutn foa cvai] 

 

 

DĚJEPIS 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: PÁ 10:00 

Vzhledem k tomu, že byly minulý týden Velikonoce, budeme při online hodině kontrolovat 

zadání z minulého týdne. 

 

Předmět: Chemie  

mailto:Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz
mailto:michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz


Třída: 8.A 

Období: 6.-9..2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: čt v 8:55 v Teams  

 

Chemická vazba 

• Budeme si povídat na online hodině. Pro lepší představu o tématu si přečtěte 
učebnici str. 66-67.  

• Pročtěte si i informace s následujícího odkazu: 

o http://home.tiscali.cz/chemie/vazba.htm  
• Nezapomeňte mít připravené odpovědi na otázky z minulého zadání. 

 

Periodický zákon 

• Další téma po chemické vazbě je periodický zákon. Seznamte se s ním pomocí 
následujícího videa.  

o https://www.youtube.com/watch?v=nSj-FDZMn9U 

 

 

Předmět: Anglický jazyk  

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek   

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz  
 

Zdravím při distanční výuce. Tento týden máme pouze jednu online hodinu. 

• V době samostudia si zopakuj slovíčka 1B We used to be rivals a gramatiku used to/didn’t 

use to. Můžeš využít přiložené odkazy nebo se podívej do pracovního sešitu na stranu 75 - 

látka 1.4.   

• Na online hodinách si projdeme cvičení 4 a 5 v učebnici. Vypracujeme některá cvičení v 

pracovním sešitu. 

Co znamená used to? https://www.helpforenglish.cz/article/2006122601-co-znamena-used-to 

Cvičení: https://www.helpforenglish.cz/article/2009020403-test-used-to 

mailto:Sona.Samcova@zsgvodnany.cz
http://home.tiscali.cz/chemie/vazba.htm
https://www.youtube.com/watch?v=nSj-FDZMn9U
mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz
https://www.helpforenglish.cz/article/2006122601-co-znamena-used-to
https://www.helpforenglish.cz/article/2009020403-test-used-to


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

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

 

 

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 by měl výsledný projekt vypadat. Rozdělíme se do skupin a 

budete pracovat na plánu zájezdu do vámi vybrané lokality. 

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 15. 3. do 9. 4. 2021 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz  

V tomto období se budeme věnovat osobnímu bezpečí. Napiš odpovědi na následující otázky. 

Byl jsi už svědkem šikany?  

Má některý z tvých přátel sklony k agresivitě?  

Jak zareaguješ na šikanu svého přítele?  

Jak se zachováš, když se staneš obětí šikany? 

 

Třída: 8. A / 8. B  

Předmět: Český jazyk a literatura  

Jméno vyučujícího: Marek Bednář   

E-mail: Marek.Bednar@zsgvodnany.cz   

Zadání platí pro období: 6. 4. – 9. 4. 2021  

  

mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz
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MLUVNICE 

  

− Vyplň následující testy z mluvnice on-line: 

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNktPRUZOWlhJQUZQNE1XTUxPTFFXOVdWRC4u  

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNVVVNUhPME5PR0s1QldTN1dWM0JBTDNCSC4u  

  

− Testy můžeš vyplnit do chatu: 

  

o Test č. 1 – urči počet vět v souvětí: 

  

1. Ani ty ani nikdo jiný mi nemůže rozumět protože jste si neprošli cestou jakou 

jsem si musel projít já. 

• Počet vět: … 

  

2. Až se ti bude zdát že nic nemá cenu uvědom si jak dobře si u nás žijeme. 

• Počet vět: … 

3. Karel IV. jemuž již jeho současníci kteří dobu jeho vlády zažili říkali Otec vlasti 

se do našich dějin zapsal "zlatým písmem". 

• Počet vět: … 

  

4. Pusť se do toho dávej si ale pozor abys nestrčil prsty pod čepel mohl bys totiž 

o ně přijít. 

• Počet vět: … 

  

5. Česká republika patří mezi tzv. parlamentní demokracie což znamená že 

hlavní slovo má Parlament ČR kteý se skládá z poslanecké sněmovny a 

senátu přičemž každá vláda musí získat důvěru poslanecké sněmovny, tudíž 

získat hlasy nejméně 101 poslanců.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNktPRUZOWlhJQUZQNE1XTUxPTFFXOVdWRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNktPRUZOWlhJQUZQNE1XTUxPTFFXOVdWRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNVVVNUhPME5PR0s1QldTN1dWM0JBTDNCSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNVVVNUhPME5PR0s1QldTN1dWM0JBTDNCSC4u


  

• Počet vět: … 

  

o Test č. 2 – doplň čárky do souvětí: 

  

1. Ani ty ani nikdo jiný mi nemůže rozumět protože jste si neprošli cestou jakou 

jsem si musel projít já. 

• Počet vět: … 

2. Až se ti bude zdát že nic nemá cenu uvědom si jak dobře si u nás žijeme. 

3. Karel IV. jemuž již jeho současníci kteří dobu jeho vlády zažili říkali Otec vlasti 

se do našich dějin zapsal "zlatým písmem". 

  

4. Pusť se do toho dávej si ale pozor abys nestrčil prsty pod čepel mohl bys totiž 

o ně přijít. 

  

5. Česká republika patří mezi tzv. parlamentní demokracie což znamená že 

hlavní slovo má Parlament ČR kteý se skládá z poslanecké sněmovny a 

senátu přičemž každá vláda musí získat důvěru poslanecké sněmovny, tudíž 

získat hlasy nejméně 101 poslanců.  

  

  

LITERATURA 

  

− Přečti si v čítance na str. 123 oba texty a vyplň k nim on-line test: 

  

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUM1QxR1A5VUlIMFVaQlJXVENQTjRGRVM2RC4u  

− Test můžeš vyplnit i do chatu: 

1. Kolik strof má báseň Má duše temná je: 

2. Kolik veršů má báseň Má duše temná je: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUM1QxR1A5VUlIMFVaQlJXVENQTjRGRVM2RC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUM1QxR1A5VUlIMFVaQlJXVENQTjRGRVM2RC4u


3. Jak popisují lidé v Mesolongionu G. G. Byrona? Popiš svými slovy nebo cituj 

text přímo: 

4. Za svobodu jaké země bojoval G. G. Byron? 

TERMÍN ODESLÁNÍ JAK V ON-LINE TESTU VE FORMS, TAK DO CHATU JE 

PÁTEK 9. 4. 2021 DO 15:00. 

POKUD NESTÍHÁTE, INFORMUJTE MĚ DO PÁTKU 9. 4. 2021 DO 12:00. POTÉ 

MŮŽEME DOMLUVIT JINÝ TERMÍN. 

JAKÉKOLI DALŠÍ ZASLÁNÍ ČI OMLUVENÍ PO TERMÍNU JIŽ NEBUDE 

BRÁNO V POTAZ. 

 

￼ 

 

MATEMATIKA  

Třída: 8. AB  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová  

Zadání platí pro období: 6.4. – 9.4. 2021  

  

Dobrý den všem, 

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

pracovní sešit: str. 148 – 150 

  

V úterý vypracujte test zadaný na Teams. 

A v pracovním sešitě během týdne vypracujte: 

148/A3 

149/A5, A6, A7 

150/A9, A10, A11 

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

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. 



￼Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Online hodina: čtvrtek 8.4. v 8.00 

 

Unit 6/C 

- Zápis slovíček oddílu C PS str.84 

- Opakovat slovíčka 6. lekce oddílů A, B 

- Procvičováni slovní zásoby PS str. 71 cv.1,2 - slovní zásoba se nachází v PS str.84 

Signs 

- Čtení a ústní překlad článku Signs učebnice str.76 Co znamenají značky v češtině 



Třída: 8. ABC 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 05. 04. 2021 do 11. 04. 2021  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

• Vnitřní energie. Teplo: 
o Tepelná výměna: 

▪ Vedením. 
▪ 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. 
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