
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 8.E 

Třídní učitel: Jan Straka 

Zadávací období: 6. až 9. 4. 2021 

 

 

Třída: 8.DE (skupina  3A8S)  

Předmět: Anglický jazyk  

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková   

Zadání platí pro období: 6.4.- 9.4. 2021  

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz  

   

Online výuka: úterý 12:00 – 12:30;  čtvrtek 10:00 – 10:30 ;  

   

Project 4  Unit 1C Clothes – reading comprehension; listening  

Too / enough 
TOO + přídavné jméno = NOT + přídavné jméno + ENOUGH  
Obě spojení vyjadřují stejnou věc 
The MP3 player´s too expensive. MP3 přehrávač je příliš drahý.  It isn´t cheap enough. Není to dostatečně levné. 
This house is too small. Tento dům je příliš malý. It isn´t big enough. Není to dostatečně velké. 
The test is too easy. Tento test je příliš jednoduchý. It isn´t difficult enough. Není to dostatečně složité. 
  
Zdroj: WB / PS str. 75, 1.5 
  
Nechávám pro zopakování, již máte v sešitě 

  

Pracovní sešit (Workbook Project 4)  

1. cv.5, str. 9 Dejte věty z dialogu do správného pořadí  (čtvrtek 8/4)  
2. další možné procvičení z učebnice na: 

https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=cs 

   

No test :-D (8/4 zkoušení žáků s více než třemi N; téma v aplikaci Bakaláři – z posledních 

nenapsaných testů) 

 

Předmět: Český jazyk 

mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz
https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=cs


Vyučující: Jaroslava Kolesová 

8E – 5. 4. – 9. 4. 2021 

PONDĚLÍ 5. 4. sloh/ 
distanční 

  Velikonoční pondělí 

ÚTERÝ LV 6. 4. /online 
hodina  

Baroko na textech z čítanky / str. 65, 70, 71/se naučíme, jak pracovat 
s odbornou terminologií  
z minulého týdne trvá: 
https://edu.ceskatelevize.cz/video/3589-doba-jana-amose-
komenskeho?vsrc=vyhledavani&vsrcid=Jan+Amos+Komensk%
C3%BD 

ÚTERÝ LV 6. 4. 
čtenářská dílna/ 
distanční 

  Doporučená četba 

STŘEDA 7. 4. mluvnice 
/online hodina 

Souvětí Čárka v souvětí souřadném, změna souřadného spojení v 
poměru příčinném v důsledkový a naopak 

PÁTEK 9. 4. 
mluvnice/distanční 

Souvětí Úkoly na procvičování: 
připravit cv. 4 na str. 62 v učebnici do sešitu  
https://www.skolasnadhledem.cz/game/597 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/845 

 

 

 

 

 

Předmět: Dějepis 

Třída: 8. D, 8. E 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Na tento týden je pro vás připraven pracovní list k ověření znalostí probraného učiva: 

Rakousko – Uhersko – dva státy v jednom, Úspěchy a prohry české politiky. 

Zároveň si také projdeme jednu novou kapitolu – Česká společnost se učí podnikat. 

  

1 Ověřování znalostí  

Pracovní list k ověření znalostí zadaného učiva obdržíte v úterý 6. 4. 2021  

prostřednictvím ZADÁNÍ. Práce bude hodnocena známkou. 

Správné odpovědi si prozradíme příští týden. 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/3589-doba-jana-amose-komenskeho?vsrc=vyhledavani&vsrcid=Jan+Amos+Komensk%C3%BD
https://edu.ceskatelevize.cz/video/3589-doba-jana-amose-komenskeho?vsrc=vyhledavani&vsrcid=Jan+Amos+Komensk%C3%BD
https://edu.ceskatelevize.cz/video/3589-doba-jana-amose-komenskeho?vsrc=vyhledavani&vsrcid=Jan+Amos+Komensk%C3%BD
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2 Vypracování nové kapitoly 

1. Práce s učebnicí 

Nejprve si přečtěte novou kapitolu v učebnici na stranách 104-105. 

Zároveň si prohlédněte a pročtěte doplňující ukázky.  

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.  

Své znalosti si ověřte zodpovězením otázek 1 a 2 v učebnici na straně 105. 

Děkuji vám za spolupráci. 

 

 

 

 

Předmět: Zeměpis  

Třída: 8.DE 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová   

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

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz  

  

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

· úvod na první stránce (bez konkrétních států) 

o opsat/vytisknout poznámky a orientovat se v mapě 

 

 

 

 

mailto:Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz


 

 

Předmět: Německý jazyk, skupiny 1N8D a 3N8S  

Třída: 8.DE  

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová   

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

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz  

 

1. Opakovat slovíčka 0. - 8. lekce  

2. Vyplnit v Zadání pracovní list – na známky, opakování 8. lekce 

 

Předmět: Německý jazyk – 2.skupina 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Zadání platí pro období: od 6.4.2021   

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ČTVRTEK 8:55 – 9:25 

• kontrola prací z offline hodin  

• poslechová cvičení 

• dokončíme 8.lekci 

• prezentace dotazníku podle učebnice 

 

 

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

Jméno vyučujícího: Jan Straka  

Zadání platí do období: 9. 4. 2021  

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz   

  

Ahoj osmáci, 

mailto:Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz
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níže naleznete výukové materiály na aktuální týden ;-). V průběhu tohoto týdne budeme 

procvičovat látku č. 22 (anorganické názvosloví + názvosloví halogenidy) – zadáno dříve. 

Stále platí, že si máte doplnit případné mezery u značek chemických prvků.  

Sledujte pozorně informace na TEAMS (kanál chemie) 

  

22. Anorganické názvosloví 
l. Viz dříve 

 

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

Jméno vyučujícího: Jan Straka  

Zadání platí do období: 9. 4. 2021  

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

  

Ahoj osmáci, 

níže naleznete výukové materiály na aktuální týden ;-). V průběhu tohoto týdne projdeme 

další část látky č. 21 (nervová soustava – mozek a mícha) – zadáno dříve.  

Sledujte pozorně informace na TEAMS (kanál přírodopis) 

   

21. Nervová soustava – Mozek a mícha 
• Viz dříve 

 

 

 

 

 

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce – volitelný předmět 

Třída: 7. C, 7. D, 8. D, 8. E, 9. C 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová  

Zadání platí pro období: duben 2021 

mailto:Jan.Straka@zsgvodnany.cz


Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Úkol pro následující období obdržíte prostřednictvím ZADÁNÍ, kde pro vás bude připraven 

pracovní list. Tentokrát budete procvičovat rozhovory pro tyto situace: In a clothes shop, 

In a restaurant. Úkol bude hodnocen známkou. 

Pokud jste neodevzdali úkol z minulého období (téma: Free time), můžete to ještě napravit. 

Děkuji vám za spolupráci. 

 

 

 

  

  

Předmět: Anglický jazyk – skupina 2A8E 

Třída: 8. E 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Milá 8. E, 

tento týden si přečteme další díl příběhu KIDS nazvaný THE TEST. 

UNIT 1 D – THE TEST 

  

úterý 6. 4. 2021 – online hodina 

nová slovní zásoba – pracovní sešit 

strana 81 / slovíčka 1 D 

Nejprve si procvičíme výslovnost nových slov a frází. 

gramatika – pracovní sešit 

strana 75 / tabulka 1.6 – had to / didn´t have to 

strana 75 / tabulka 1.7 – could / couldn´t 

Než se pustíme do čtení, vysvětlíme si minulý čas uvedených způsobových sloves. 

mailto:Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz
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Nové učivo hned společně procvičíme. 

pracovní sešit 

strana 10 / cvičení 4 

strana 11 / cvičení 5 

domácí úkol – učebnice 

strana 14 / cvičení 1 – THE TEST – Přečtěte si další díl příběhu. 

Na tento úkol navážeme příští hodinu. 

  

středa 7. 4. 2021 – online hodina 

učebnice  

strana 14 / cvičení 1 a, b – KIDS – THE TEST 

Společně si přečteme další díl příběhu a vypracujeme doplňující cvičení. 

strana 14 / cvičení 2 – Rozhodněte o pravdivosti uvedených tvrzení. 

  

úkol k odeslání – pracovní sešit 

strana 10 / cvičení 1 – Spojte slovo a význam. 

strana 11 / cvičení 6 – Doplňte správné sloveso. 

Vypracovaná cvičení odevzdáte prostřednictvím ZADÁNÍ, kde bude připraven pracovní list  

s prostorem pro vaše odpovědi. Cvičení budou hodnocena známkou. 

Děkuji vám za spolupráci. 

  

  

Předmět: Výtvarná výchova 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

Zadání platí pro období: duben 2021 – uzávěrka 30.4.2021 

Téma – Maluj jako Mistr 

Vyber si jakékoli dílo slavného umělce a zkus jeho dílo vytvořit znovu. 

mailto:Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz


Fotky práce mi zašli na email či do chatu v Teams 

 

 

Fyzika 
Jméno vyučujícího: Lukáš Filip  

Zadání platí do období: 6. - 9. 4. 2021 

 

Online hodina jako vždy v úterý. Při samostudiu vyzkoušejte alespoň jeden z pokusů 

https://www.zsgvodnany.cz/zet/File/ucitele/LukasFilip/hratky_teplo_net.pdf. Jako důkaz o 

splnění úkolu můžete natočit krátké video nebo udělat fotodokumentaci, kterou mi pošlete 

do Chatu. 

 

 

https://www.zsgvodnany.cz/zet/File/ucitele/LukasFilip/hratky_teplo_net.pdf

	Chemie 8. ročník
	22. Anorganické názvosloví
	Přírodopis 8. ročník
	21. Nervová soustava – Mozek a mícha
	Fyzika

