
Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového 

opatření se upravuje provoz druhého stupně základního vzdělávání v základní škole podle 

školského zákona. 

Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a 

školského zákona. 

Webové stránky školy sledujte, prosím, pravidelně. Naleznete zde aktuální informace. 

Filip Marek 

 

Matematika 

Třída: 8. A 

Předmět: Matematika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová 

Zadání platí pro období: 12. 10. – 16. 10. 2020 

Email: Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 

 

Pracovní sešit zelený  

13/A1 

14/A2 a,b,c,d; A3; A4,  

15/ A6; A7; A8 

17/minitest 

„středoškoláci“ + 16/B14; 17/B15; C16; C17 

 

Setkání on-line:  

Vysvětlím vám lichoběžník, tak doufám, že se spojení podaří: 

Středa 14.10.2020 

8.A v 9:10 

 

Český jazyk 

Třída: 8. A 

Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Marek Bednář 

Zadání platí pro období: 12. 10. – 16. 10. 2020 

Email: Marek.Bednar@zsgvodnany.cz 

mailto:Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz
mailto:Marek.Bednar@zsgvodnany.cz


MLUVNICE  

1. Do školního sešitu si k poznámkám k nespisovné češtině dopište:  

SLANG:  

• Mluva skupin, které se věnují společné činnosti či zájmu  

• Typicky např. studentský slang (úča, zemák, čédina, …), fotbalový slang (kysna, 

vápno, …)  

ARGOT:  

• Mluva vyloučených skupin (zločinců, drogově závislých, …)   

• Např. fízl, poliš, …  

PROFESNÍ MLUVA:  

• Velmi podobná slangu, mluva lidí věnujících se stejnému povolání (šramačka, 

…)  

  

2. Do pracovního sešitu ve cvičení 3 / str. 67, slangové výrazy podtrhněte:   

LITERATURA  

1. Poslechněte si následující texty na youtube:  

a. Oidipus:  

i. https://www.youtube.com/watch?v=ICMcRVKYJFA  

b. Teireisiova věštba:  

i. https://www.youtube.com/watch?v=NguopcO9KsA   

2. Vyplňte on-line test:  

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUOUpaV0lCRUs5VEEyOTA0N0QxVlg0N0c3Qy4u 

  
 

Anglický jazyk  

Třída: 8. A (skupina 1Aj8)  

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 12. 10. – 16. 10. 2020 

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 
 

Zdravím při distanční výuce. Na tento týden máte následující úkoly: 

• V učebnici si na straně 56 ve cvičení 2 vyber jeden text a ten přelož do školního sešitu. 

• V pracovním sešitu si vyplňte cvičení 3 na straně 44.  

Další práci provedeme online přes aplikaci Teams. Termíny schůzky jsou ve středu v 8:20 a v 

pátek v 8:20. 

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

 

Třída: 8. ABC (skupina 3Aj8) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Petra Čadková  

Zadání platí pro období: 12. 10. – 16. 10. 2020 

Email: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=ICMcRVKYJFA
https://www.youtube.com/watch?v=NguopcO9KsA
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUOUpaV0lCRUs5VEEyOTA0N0QxVlg0N0c3Qy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUOUpaV0lCRUs5VEEyOTA0N0QxVlg0N0c3Qy4u
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Unit 4/C – Čtení a písemný překlad do šk. sešitu str. 48 The Tailor of Swafham  
                 - zápis slovní zásoby PS str.82  
                 - odpovědět na otázky str. 49 cv.2  
 

Třída: 8. ABC (skupina 4Aj8) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 12. 10. – 16. 10. 2020 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

Procvičení předpřítomného času 

 
Pro zopakování můžete využít následující odkazy 

 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006030602-predpritomny-cas 

https://www.engvid.com/present-perfect-tense/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ENao97DDmQQ&ab_channel=LenkazLightsCameraEng

lish%21 

 

 

Učebnice   

1) cv. 6a, str. 59 Napište věty dle obrázků, které jste dělali / nedělali s použitím 

předpřítomného času 

 

Pracovní sešit 

1) cv. 1, str. 46 Doplňte křížovku tvary příčestí minulého u uvedených sloves 

2) cv. 2, str. 46 Napište věty s pomocí uvedených výrazů z vašeho života. Použijte 

předpřítomný čas 

3) cv. 3, str. 46 Dejte slova do správného slovesledu, abyste vytvořili otázky v 

předpřítomném čase. 

4) cv.4, str. 47 Lucie vypracovala dotazník na téma zkušenosti náctiletých. Vytvořte 

otázky dle uvedeného vzoru a odpovězte za sebe. 

5) cv.5 a, str. 47 Poslech na téma používání angličtiny (CD je umístěné v zadních 

deskách pracovního sešitu). Uslyšíte Adama, který odpovídá na otázky ohledně 

užívání angličtiny. Dle poslechu zaškrtněte správnou možnost. 

6) cv.5 b, str. 47 Napište otázky a odpovědi o Adamových zkušenostech. Je evedený 

příklad. 

7) cv. 6, str. 47 Napište o vašich zkušenostech s používáním angličtiny na základě 

dotazníku ze cvičení 5a, str. 47. 
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Přírodopis 

Třída: 8. A 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Ing. Petr Rošický 

Zadání platí pro období: 12. 10. – 16. 10. 2020 

E-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 

 

BIOLOGIE ČLOVĚKA. 

Kosterní soustava. 

Stejně jako u všech obratlovců, dělíme i u člověka stavbu těla na kostru hlavy, trupu a 

končetin. Kostru hlavy – lebku jste si zapsali a naučili v minulém úkolu, stejně jako páteř. 

Dnes se podíváme na kostru hrudníku a končetin str. 18-19. 

Kostra hrudníku koresponduje s 12 hrudními obratli na páteři, ke kterým se připojují žebra. 

Na břišní straně je hrudní koš uzavřen kostí hrudní. Vypiš si počty a druhy žeber tvořící 

hrudní koš. 

Kostra horní a dolní končetiny se vždy dělí na část, kterou je končetina připojena k trupu – 

Pletenec. A na část končetiny, které říkáme volná část končetiny.  

Vypiš si jednotlivé druhy kostí na horní a dolní končetině, počet a nauč se je určit na kostře. 

Úkol výtvarný.  

Strana20. Obr. 27 Pohyblivé spojení kostí – kloubem. Nakreslit a popsat obrázek. 

 

Fyzika 

Třída: 8. A 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Dušan Jůzek 

Zadání platí pro období: 12. 10. – 16. 10. 2020 

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

 

Učivo: 

• Otáčivý účinek síly: 

o Kladky  

Úkoly: 

• Opsat si poznámky a nastudovat si učivo z mého webového profilu. 

mailto:Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz
mailto:Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz


(https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan) 

• Samostatně si ověřit nastudované učivo z připravených otázek a úkolů (viz můj profil 

– Kladky – Otázky a úkoly). 

• Vypracovat krátký kvíz (dotazník), který během týdne naleznete ve vašem týmu v 

O365 (Teams). 

• Připojit se (asi 2 krát týdně) k on-line výuce dle zveřejněného rozvrhu na webu školy. 

 

Chemie 

Třída: 8. A 

Předmět: Chemie 

Jméno vyučujícího: Mgr. Soňa Samcová 

Zadání platí pro období: 12. 10. – 16. 10. 2020 

E-mail: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 
 

Online hodina: čt v 8:55 v teams  

 

Minulou hodinu, jsme začali oddělování směsí. V souborech na teams v chemii naleznete celou 

prezentaci, kdy pár prvních snímků už v sešitě máte. Celou si ji přepište a překreslete obrázky.   

 

Vypracujte si cv. 10, 11 a 12 v pracovním listu.  

 

V učebnici si pročtěte str 28-30.  

 

Vypracované poznámky a pracovní listy si zkontroluji následující týden.  

 

Veškeré dotazy nebo cvičení, které nebudete vědět si připravte na online hodinu. 

 

 

Zeměpis 

Třída: 8. A 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 12. 10. – 16. 10. 2020 

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Zdravím při distanční výuce. Na tento týden máte následující úkoly: 

• Přečtěte si v učebnici kapitolu o podnebí Evropy. 

mailto:Sona.Samcova@zsgvodnany.cz
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• Zapište si do sešitu poznámky – B PODNEBÍ EVROPY.  

Naleznete je na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor -> Mgr. Filip 

Marek. Odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip 

Další práci provedeme online přes aplikaci Teams. Termín schůzky je v pátek v 9:10. 

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

 

Dějepis 

Třída: 8. A 

Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Michaela Schánilcová  

Zadání platí pro období: 12. 10. – 16. 10. 2020 

Email: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz 

 

Zadání: projít prezentaci, snímek č. 14 opsat do sešitu, snímek č. 15 vypracovat otázky do 

sešitu. Online schůzka proběhne v pátek 16.10. od 10:05.  

 

Prezentace: 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/80748  

 

Test Francie za Ludvíka XIV. a Občanská válka v Anglii 23.10.2020  

 

Vše naleznete i na Teams. 

 

Německý jazyk 

Třída: 8. A (skupina 1Nj8) 
Předmět: Německý jazyk  
Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 
Zadání platí pro období: 12. 10. – 16. 10. 2020 

Email: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 
 

1. Dopište si a učte se všechna slovíčka lekce 4 – PS str. 42. 

 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip
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2. Přečtěte rozhovory v učebnici na str. 43, trénujte výslovnost. Pokud narazíte na neznámá slovíčka, 
vyhledejte si jejich český překlad a poznamenejte si je do slovníčku. 

 

3. Na základě přečtených dialogů zkuste seřadit výpovědi v PS str. 36/9a,b tak, abyste vytvořili 
obdobné rozhovory. V procvičování v PS pokračujte na str. 37/11,13. 

 

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište do naší skupiny 1Nj8 na Teams, ráda vám poradím. 
Pokud bude vše fungovat, jak má, tak se prostřednictvím Teams domluvíme v průběhu týdne na 
krátké online schůzce. 

 
Třída: 8. A (skupina 3Nj8)  

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 
Zadání platí pro období: 12. 10. – 16. 10. 2020 

Email: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 
 

1. Dopište si a učte se všechna slovíčka lekce 4 – PS str. 42. 

2. Přečtěte rozhovory v učebnici na str. 43, trénujte výslovnost. Pokud narazíte na neznámá slovíčka, 
vyhledejte si jejich český překlad a poznamenejte si je do slovníčku. 

3. Na základě přečtených dialogů zkuste seřadit výpovědi v PS str. 36/9a,b tak, abyste vytvořili 
obdobné rozhovory. V procvičování v PS pokračujte na str. 37/11,13. 

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište do naší skupiny 3Nj8 na Teams, ráda vám poradím. 
Pokud bude vše fungovat, jak má, tak se prostřednictvím Teams domluvíme v průběhu týdne na 
krátké online schůzce. 

 

 
Třída: 8. ABC (sk. 4Nj8) 
Předmět: Německý jazyk  
Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kokrdová 
Zadání platí pro období: 12. 10. – 16. 10. 2020 

Email: Jana.Kokrdova@zsgvodnany.cz 
 

učebnice str. 51/4a- ústně 

51/4/b do ŠS 

str. 52/10c do ŠS 

52/7 do ŠS 

mailto:Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz
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opakovat slovíčka 5. lekce 

v pracovním sešitě dodělat případně chybějící cvičení 

Online výuka tento pátek v čase dle rozvrhu. 

 

 

 


