
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 8.B 

Třídní učitel: Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Zadávací období: od 6.4. do 9.4.2021 

 

 

Předmět: Zeměpis 

Třída: 8.B 

Vyučující: Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

Období: od 6.4. do 9.4.2021  

Opište si novou látku – Polsko a Maďarsko. Najdete vše zde nebo v Teamsu 
skupina Z8B v souborech.  

V pátek 9.4. se spojíme online a novou látku spolu probereme. Začínáme opět 
v 11.00 hod. 

 

Polsko 

 

povrch – nížinatý – Středopolské nížiny 

                 jih – hornatý – Vysoké Tatry, Krkonoše 

řeky – Odra, Visla 

hospodářství – člen EU 

průmysl – 1) těžební – černé a hnědé uhlí, síra 
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                   2) hutnictví železa – Slezsko 

                   3) strojírenský – velké stroje, lodě 

                   4) chemický – kyselina sírová 

                   5) potravinářský 

 

zemědělství – plodiny –sever-brambory, žito, len – 2 místo v Evropě 

                                           jih – pšenice, cukrová řepa 

města – hlavní-Varšava     

                            Krakov, Katovice, Poznaň, Lodž 

                přístav – Gdyně 

 



 

Maďarsko 

 

vnitrozemský stát = vnitrozemský ráz podnebí 

povrch – Velká uherská nížina = úrodné stepy 

řeky – Dunaj, Tisa 

jezero – Blatenské (Balaton) 

 

obyvatelstvo – Maďaři – Ugrofini – část žije mimo území státu (Slovensko,  

                           Rumunsko)  

hospodářství – člen EU 

zemědělství – úrodná černozem  

                         plodiny – kukuřice, pšenice, vinná réva 

                                          ovoce – meruňky, broskve 

                                          zelenina – papriky, feferonky, rajčata, okurky a                                                                             

melouny  



 

průmysl – 1) potravinářský – konzervárny, mrazírny, masokombináty 

                   2) hutnictví hliníku 

                   3) chemický-léky 

 

cestovní ruch – lázeňství – termální prameny 

 

města – hlavní-Budapešť 

                            Debrecín, Segedín, Miškovec, Pécs, Ráb     



 

  

 

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  

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


 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz  

Úkol na týden 6. – 9. dubna 2021 

  

Metabolismus  

Přeměna látek a energií Zásad zdravé výživy.  

 Nemoci trávicí soustavy.  

  

 

Předmět: Chemie  

Třída: 8.B,C. 

Vyučující: Ing. Petr Rošický   

  telefon: 383 311 504   

 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz  

Úkol na týden 6. – 9. dubna 2021 

  

Klasifikace chemických reakcí 
 Dnes se zaměříme na dělení ch. reakcí, podle tepelných změn.  

• Reakce exotermní (exotermické) - teplo se při nich uvolňuje, 

• Reakce endotermní (endotermické) - teplo je nutné dodávat,  

  

Doporučení pro procvičování dané látky: Dělení chemických reakcí (euweb.cz) 

 

DĚJEPIS A ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: Dějepis ÚT 12:00, angličtina ČT 8:10 a PÁ 11:45 

 

Dějepis:  

Podívejte se na video, jak bylo nakládáno s otroky, dovezenými do Ameriky. Video je v 

angličtině s českými titulky.  
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https://khanovaskola.cz/video/29/206/1989-atlanticky-obchod-s-otroky 

 

Anglický jazyk 

V PS na str. 3/cv. 5a,b a 6. CD máte všichni. Pokud si ho nemáte na čem pustit, zkuste zde: 

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

Opište a naučte se slovíčka 1A 

Vysvětlení a procvičení budoucích časů zde: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2007052802-budouci-cas 

https://www.helpforenglish.cz/article/2007053101-cviceni-will-x-going-to 

 

 

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  

  

MLUVNICE 

  

− Vyplň následující testy z mluvnice on-line: 

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNktPRUZOWlhJQUZQNE1XTUxPTFFXOVdWR

C4u  

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNVVVNUhPME5PR0s1QldTN1dWM0JBTDNCS

C4u  

  

− Testy můžeš vyplnit do chatu: 
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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.  

  

• 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-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUM1QxR1A5VUlIMFVaQlJXVENQTjRGRVM2RC

4u  

− Test můžeš vyplnit i do chatu: 
1. Kolik strof má báseň Má duše temná je: 

2. Kolik veršů má báseň Má duše temná je: 

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. 
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JAKÉKOLI DALŠÍ ZASLÁNÍ ČI OMLUVENÍ PO TERMÍNU JIŽ NEBUDE 

BRÁNO V POTAZ. 

 

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. 

 

  



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.  

 

 

 



Předmět: Německý jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Online hodina: středa 7.4. v 8.00 

Einheit 7 

- Procvičování čísel-matematických operací-napiš do školního sešitu PS str.61 cv.7 dva 

sloupečky 

Mat. operace napiš slovy +plus, -minus, x mal,: durch 

- Procvičování množného čísla-napiš do školního sešitu PS str.61 cv.11 

- Opakování slovní zásoby celé 7. lekce 

 

Občanská výchova 8. B  

Vyučující: Marcela Čábelová  

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

Kontakt: Marcela.Cabelova@zsgvodnany.cz + chat v Teams  

Tento týden online hodina 8. 4. 2021 od 12:00 čeká nás klamavá reklama. 
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