
   
 

   
 

Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 8.C 

Třídní učitel:  Mgr. Soňa Samcová 

Zadávací období: 6.-9.4.2021 

Předmět: Matematika 

Třída: 8.C 

Období: 6.-9.4.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: st v 11:45 na teams  

                            pá v 8:55 na teams  

 

 

Násobení a dělení celistvého výrazu 

• Vypracuj v Teams zadání vypracuj krátký ověřovací test. Napiš do odpovědí i výpočty. 

• Vypracuj do středy do 16:00. 

 

Úprava celistvého výrazu - součin, vytýkání před závorku 

• V Teams nalezneš kratičkou prezentaci, napiš si poznámky na stranu 119 v PS bez 
posledního snímku. 

• Teams 8.C - M – soubory – prezentace – Rozklad mnohočlenu na součin, vytýkání 

• Procvičte si vytýkání v PS str. 120, 121. 

• Pokud Vám nebylo vytýkání jasné na online hodině, koukněte na následující video. 

o https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ  

Odevzdávání 

• Tradičně emailem nebo v Teams zašlete vypracované stránky v PS 119, 120, 121 do 
pátku. 

mailto:Sona.Samcova@zsgvodnany.cz
https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ


   
 

   
 

 

 

Předmět: Zeměpis 

Třída: 8.C 

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 12.45 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 :-D 

 

 

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) 

 

Třída: 8.C  

Předmět: Český jazyk a literatura  

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

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 

E-mail: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Mluvnice: interpunkce v souvětí 

Zapište si do ŠS zápis: 

Interpunkce v souvětí 

- v souvětí se oddělují čárkou souřadně spojené věty hlavní nebo souřadně spojené věty 
vedlejší, nejsou-li spojeny spojkami a, i, ani, nebo v poměru slučovacím 

- čárkou oddělujeme věty vedlejší od vět hlavních; je-li před spojovacím výrazem vedlejší věty 
navíc spojka a, píšeme čárku jen před a, př.: Čekal dlouho, a když se nedočkal, šel domů. 

mailto:Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/rosicky-petr
mailto:Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz
http://www.zschemie.euweb.cz/reakce/reakce8.html
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- je-li před spojovacím výrazem vedlejší věty zesilující výraz (teprve, jen, právě, zejména, …), 
píšeme čárku už před tímto výrazem, př. Vlak se rozjel, právě když jsme přicházeli. 

UČ 89/9a,b – písemně do ŠS; 89/10 – ústně 

PS 55/5 

Literatura: realismus 

V souborech najdete poznámky k dalšímu směru, realismu. Přečtěte si je a udělejte si do sešitu 
poznámky. Společně se na téma podíváme v online hodině. 

Sloh: vypravování 

V online hodině si společně zopakujeme útvar vypravování a projdeme pár úloh z prezentace. 
Připravte si otázky k tomu, co vám případně není jasné, v blízké době budete psát slohovou práci v 
útvaru vypravování na známky. 

Plán online hodin: úterý, 8:10: mluvnice; čtvrtek, 11:45: sloh 

 

Třída: 8.C 

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: středa, 8:10 

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: ČT 9:00 

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

zadání z minulého týdne. 

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


   
 

   
 

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. 

 
 

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: Občanská výchova    

Vyučující: Jarmila Rybáčková    

Jarmila.rybackova@zsgvodnany.cz  

Zadání platí pro období: 6.4.-9.4.2021   

   

Téma: Hospodaření – tvorba cen 

1. Teams zadání: Přečtěte si text A a vypracujte úkol (povinný úkol) 

Termín odevzdání 8.4.2021. 

Online hodina 9.4. 2021 v 10.00. 
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