
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 a e-mail sledujte, prosím, pravidelně. Naleznete zde aktuální 

informace. 

Filip Marek 

 

Matematika 

Třída: 8. A 

Předmět: Matematika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová 

Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10. 2020 

Email: Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 

 

Dobrý den všem, v tomto týdnu nás čeká objem a povrch hranolu, síť hranolu. 

Pracovní sešit str. 198 – 203. 

Je to velmi podobné jako objem, povrch a síť kvádru (ten je taky druhem hranolu a už jsme ho 

probírali v minulých ročnících, kdo to pozapomněl, najde si starší pracovní sešity a tam si to 

zopakuje).  

Rozdíl je pouze v tom, že podstava může mít tvar trojúhelníku, rovnoběžníku, lichoběžníku,… 

(jejich obsahy i obvody jsme nedávno probírali, takže potřebné informace k tomu už máte). 

Princip výpočtu je stejný. 

Na „Teams“ vám dám foto teorie, kterou si zapíšete na str. 198, pokud nad tím trošku 

zapřemýšlíte, myslím, že to zvládnete samostatně (použijte taky učebnici geometrie) a co vám 

nebude jasné, tak si připravte otázky na on-line vysílání ve středu (8.A – 9:00, 8.B – 10:05 hod.). 

Prohlášení „ničemu nerozumím“ by svědčilo pouze o tom, že jste nic nedělali, minimálně úplně 

každý musí zvládat kvádr. 
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Český jazyk 

Třída: 8. A 

Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Marek Bednář 

Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10. 2020 

Email: Marek.Bednar@zsgvodnany.cz 

 

MLUVNICE  
• Opakování učiva v rámci on-line testu:  

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

-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUMjM1SEJERDQ0RklISkVEU05FUTRC

RU1STi4u   

  

LITERATURA  
1. Zapiš si do sešitu VÝPISKY (tj. nemusíš za každou cenu přepsat všechno!!!) 

z následujícího výkladu:  

  

ANTICKÁ LITERATURA  
Literatura starověkého Řecka a Říma, která tvoří spolu s křesťanskou Biblí základ evropské 

civilizace.   

Vzniká nejprve v řeckých městských státech při pobřeží Středozemního moře, později se šíří 

do celého Středomoří, Římané ji považovali (spolu s dalšími druhy umění) za vzor, přebírají ji, 

napodobují a po svém rozvíjejí.  

  

ŘECKÁ LITERATUA 1.  
TEMNÁ STALETÍ  

Počátky řecké literatury spadají do období tzv. temných staletí, tedy doby, ze které nemáme 

žádné písemné prameny. V těchto dobách má tedy literatury podobu ÚSTNÍ LIDOVÉ 
SLOVESNOSTI (mýty, báje, písně, modlitby, …).  

Do tohoto období spadá vznik nejvýznamnějších eposů evropského starověku – ILIAS (od 

válce a zničení města Tróje) a ODYSSEIA, které jsou připisovány bájnému pěvci HOMÉROVI.  

  

2. Vyslechni si část převyprávění Iliady:  

a. PARIS A HELENA:  

i.https://www.youtube.com/watch?v=2Imk-

7IbOMo&list=OLAK5uy_klLzwyY94-

nGkTST7mc3mlcgS6Z7vCBis   

b. OBLÉHÁNÍ TRÓJE A PATROKLOVA SMRTI  

i.https://www.youtube.com/watch?v=Arhyb6a0qUo&list=OLAK5

uy_klLzwyY94-nGkTST7mc3mlcgS6Z7vCBis&index=2   

3. Vyplň on-line test k poslechu:  

a. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms

-7C1x-
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769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQ0hLUkpCTlRIN09RR1BUWjlSWjVR

TlRJMC4u   

 
 

Anglický jazyk  

Třída: 8. A (skupina 1Aj8)  

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10. 2020 

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 
 

Zdravím při distanční výuce. Tento týden spolu projdeme: 

• Present perfect – předpřítomný čas. Prosím, zapište si do školního sešitu poznámky 

5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 z pracovního sešitu na straně 78. 

 

• Díky tomu budete moci vyplnit cvičení 4 v pracovním sešitu na straně 44. 

 

• Spolu si na online hodině projdeme tuto gramatiku, pustíme si poslechy z učebnice a 

budete vytvářet věty a komunikovat. Doděláme pracovní sešit a třeba zbude čas i na 

test ze slovíček. 

  

Sejdeme se online přes aplikaci Teams. Termíny schůzky jsou ve středu v 8:00 a v pátek v 

8:00. 

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: 19. 10. – 23. 10. 2020 

Email: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

 
-přečíst a přeložit ještě jednou článek The Tailor of Swaffham  
-odpovědět na otázky – učebnice str. 49/2 stačí krátké jednoslovné odpovědi, můžeš zkusit i celou 
větou  
Opiš do školního sešitu toto vysvětlení  
Neurčitá zájmena  
Vysvětlení:     everybody  - everything      každý   - všechno         v kladné, oznamovací větě  
                         somebody – something       někdo  –  něco             v kladné, oznamovací větě  
                         anybody  -  anything              někdo –  něco             v záporné větě nebo v tázací větě    
                         nobody      - nothing               nikdo  - nic  
-procvičit str. 49/4a – napsat také do školního sešitu  
-PS str. 38/4 – zakroužkuj správné neurčité zájmeno  
On-line výuka pátek 12.00-12,30  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQ0hLUkpCTlRIN09RR1BUWjlSWjVRTlRJMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQ0hLUkpCTlRIN09RR1BUWjlSWjVRTlRJMC4u
mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz
mailto:Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz


 

Třída: 8. ABC (skupina 4Aj8) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10. 2020 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

Online výuka dle uvedeného rozvrhu v aplikaci Teams, tj. středa od 8:00 do 8:30 

 

5C Making people aware 

 
Pro zopakování můžete využít tabulku s tvořením předpřítomného času 

 

 
 

Učebnice   

1) cv. 1, str. 60 -  5C Making people aware – přečtěte si článek a zodpovězte otázky 

2) cv.2, str.60 – Spojte části vět dohromady 

 

Pracovní sešit 

1) slovíčka 5C, D str.83 

2) cv. 2, str. 48 – Zodpovězte kvízové otázky 

3) cv.3a, b, str. 48; 3a: dejte zpřeházená písmena do správného pořadí (vizte prosím 

slovní zásobu Rubbish str. 83); 3b: přiřaďte výrazy k obrázkům ze cvičení 3a 

 

 

 

mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz


Přírodopis 

Třída: 8. A 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Ing. Petr Rošický 

Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10. 2020 

E-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 

 

BIOLOGIE ČLOVĚKA. 

Kosterní soustava. 

 

V dnešním zadání dokončíme stavbu (anatomii) a funkci (fyziologii) opěrné soustavy. 

Kostra se skládá z kostí, ale kosti se zakládají v období před narozením v podobě chrupavčité. 

Po narození se mění na kost. Tento proces nazýváme osifikace neboli kostnatění. Tento 

proces je popsán v kapitole „STAVBA A RŮST KOSTÍŮ“ strana 20-21  

Nejenom, že chrupavčitá tkáň se mění na kost, ale kosti zajišťují růst jak do šířky, tak do 

délky. Povšimněte si tohoto procesu.  

Další zajímavostí je stavba kosti. 

Kost není tkáň neživá a v těle má specifickou stavbu. Proto vašim úkolem je nekresli a naučit 

se Obrázek 28 strana 20 Stavba dlouhé kosti na průřezu. 

 

Fyzika 

Třída: 8. A 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Dušan Jůzek 

Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10. 2020 

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

 

Učivo: 

• Opakování: 
o Deformační účinky síly: 

▪ tlak 
▪ převody jednotek tlaku 
▪ výpočet tlaku 

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


Úkoly: 

• Opsat si poznámky a nastudovat si učivo z mého webového 
profilu. 
(https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan) 

• Samostatně si ověřit nastudované učivo z připravených 
otázek a úkolů, cvičení, popř. odkazu (vše viz můj profil).  

• Vypracovat krátký kvíz (dotazník), který během zadaného 
období naleznete ve vašem týmu v O365 (Teams). 

• Připojit se 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: 19. 10. – 23. 10. 2020 

E-mail: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 
 

Online hodina: čt v 8:55 v teams  
• Nejdříve mi zašlete do úterý v 16:00 vyfocené nebo naskenované vypracované poznámky ve 

školním sešitě a pracovní list z minulého týdne. Buď klasicky emailem nebo 
přes teams v chatu (preferuji).   

• Oddělování směsí opakování: Na následujícím odkazu si projděte kapitolku dělení směsí. 
Prostudujte a načtěte. http://www.zschemie.euweb.cz/smesi/smesi15.html   

• Zkuste si doma udělat krystalizaci. Vytvořte roztok vody a soli či cukru a nechte několik dní 
vykrystalizovat. Svůj výsledek můžete fotkou zaslat na chat v teams či emailem. Samozřejmě 

tato práce navíc bude ohodnocena.         

• Voda: Přečtěte si v učebnici novou látku životodárná kapalina str. 33 – 37.  

• Veškeré dotazy nebo cvičení, které nebudete vědět si připravte na online hodinu. V případě 
nejasností pište.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan
mailto:Sona.Samcova@zsgvodnany.cz
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Zeměpis 

Třída: 8. A 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10. 2020 

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

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

• Přečtěte si v učebnici na straně 65 informace o obyvatelstvu Evropy. 

• Zapište si do sešitu poznámky – C OBYVATELSTVO.  

Naleznete je na Teams v týmu 8. A a kanál Z 8. A, nebo na webových stránkách školy v sekci provozní 
informace -> učitelský sbor -> Mgr. Filip Marek. Odkaz: 
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip 

Sejdeme se online přes aplikaci Teams. Termín schůzky je v pátek v 8:55. 

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: 19. 10. – 23. 10. 2020 

Email: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz 

 

Dobrý den všem. V týdnu 19.10.-23.10. si opište do sešitu prezentaci Osvícenství, kterou naleznete 

na Teams v kanále Dějepis. Popisky u fotografií ne  Uslyšíme s 8.A v pátek, 8.B v úterý a s 8.C ve 

čtvrtek a probereme to spolu. Do příspěvků v našich kanálech jsem nahrála odkazy na videa 

k tématu.   

 

 

 

 

 

mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip
mailto:Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz


Německý jazyk 

Třída: 8. A (skupina 1Nj8) 
Předmět: Německý jazyk  
Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 
Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10. 2020 

Email: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 
 

1. Procvičujte slovíčka a školní fráze ústně v učebnici na str. 46/10,11,12,15.  
2. Procvičujte v PS na str. 38/15.  
3. Podíváme se na reálie Německa. Prostudujte si mapu a texty v učebnici na str. 48. Pokud 
některým slovům nebudete rozumět, vezměte si na pomoc slovník. V PS na str. 38/16 budete mít 
poté za úkol zodpovědět níže uvedené otázky o Německu. Pracovat můžete také s internetem.  
4. Barevně vyznačená cvičení si připravte na naši online hodinu v pátek 23. 10. od 11:45. Zde 
bude probíhat společná kontrola.  

 

 
Třída: 8. A (skupina 3Nj8)  

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 
Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10. 2020 

Email: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 
 

1. Procvičujte slovíčka a školní fráze ústně v učebnici na str. 46/10,11,12,15.  
2. Procvičujte v PS na str. 38/15.  
3. Podíváme se na reálie Německa. Prostudujte si mapu a texty v učebnici na str. 48. Pokud 
některým slovům nebudete rozumět, vezměte si na pomoc slovník. V PS na str. 38/16 budete mít 
poté za úkol zodpovědět níže uvedené otázky o Německu. Pracovat můžete také s internetem.  
4. Barevně vyznačená cvičení si připravte na naši online hodinu ve středu 21. 10. od 8:00. Zde 
bude probíhat společná kontrola.  

 

 
Třída: 8. ABC (sk. 4Nj8) 
Předmět: Německý jazyk  
Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kokrdová 
Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10. 2020 

Email: Jana.Kokrdova@zsgvodnany.cz 
 

Opakovat slovní zásoba 5. lekce 

Učebnice : str. 52/7 -ústně, str. 52/10A napsat celé věty do školního sešitu, 52/10 B,C jen ústně 

                     Str.53/11 - přečíst 

Pracovní sešit : str. 43/1, str. 44 – celá, str. 45/8,9 cv 

 

mailto:Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz
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Občanský výchova 

Třída: 8. A 

Předmět: Občanská výchova 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10. 2020 

Email: Jana.Kovarova@zsgvodnany.cz 

 

Učebnice strana   19 – 21. 

Přečíst, stručný zápis do sešitu. 

Kontrola po návratu do školy. 

 

Rodinná výchova 

Třída: 8. A 

Předmět: Rodinná výchova 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek 

Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10. 2020 

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Učebnice strana 84 – 88.  

Člověk ve zdraví a nemoci, jak pečovat o nemocné. Přečíst. Shrnutí zapsat do sešitu. 

 

Tělesná výchova 

Třída: 8. A 

Předmět: Tělesná výchova 

Jméno vyučujícího: Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10. 2020 

Email: Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

 

Zkuste si posilovat břišní svaly podle videa, které naleznete na tomto odkazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=W-9L0J_9qag 

Dělejte pouze to, co zvládnete. 

 

 

mailto:Jana.Kovarova@zsgvodnany.cz
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Třída: 8. A 

Předmět: Tělesná výchova 

Jméno vyučujícího: Bc. Ondřej Kochma 

Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10. 2020 

Email: Ondrej.Kochma@zsgvodnany.cz 

 

 

Hudební výchova 

Třída: 8. A 

Předmět: Hudební výchova 

Jméno vyučujícího: Mgr. Štěpánka Suchanová 

Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10. 2020 

Email: Stepanka.Suchanova@zsgvodnany.cz 

 

Učivo: Gotická hudba – gregoriánský chorál – načti si. 

 

Výtvarná výchova 

Třída: 8. A 

Předmět: Výtvarná výchova 

Jméno vyučujícího: Mgr. Marcela Čábelová 

Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10. 2020 

Email: Marcela.Cabelova@zsgvodnany.cz 

 

,, Všechny Vás předem zdravím. Vím, že né všichni máte doma pomůcky na výtvarku, tak 
proto uzpůsobím téma. O Vv děláme téma Člověk. Prosím vezměte si obyčejný kancelářský 
papír a jako předlohu si položte vaši ruku. Druhou rukou pracujeme - kreslíme dle modelu. 
Vezměte si měkkou tužku nejlépe č. 1  (červená od Kohinooru).  Prosím nikdo neudělá to, že 
položí ruku na papír a obkreslí. Však to dělají děti ve školce. Věnujte tomu nějaký čas a 
uvidíte, že to zvládnete. Ve škole pak vystavíme. Pro inspiraci přikládám obrázky 
z www.pinterest.cz . Práce odešlete v chatu v kanálu VV na teamsech. Děkuji a těším se na 
Vaše práce.“  

mailto:Ondrej.Kochma@zsgvodnany.cz
mailto:Stepanka.Suchanova@zsgvodnany.cz
mailto:Marcela.Cabelova@zsgvodnany.cz
http://www.pinterest.cz/


 







  





   



 



  
 

 



 

 

 

 

 

 

 


