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Zadání distanční výuky pro 8.C za období 12.10.2020 – 16.10.2020 

Předmět: Matematika 

Období: 12.10-16.10.2020 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová 

Online hodina: st v 11.45 teams 

Následující obrázky přepiš do školního sešitu, ke každému máš instrukce. Následně vypracuj 

v PS str. 199 celou, str. 200 cv. A4, A5, A6, str 203 cv. 1, 2, 4. 

Pokud bude cokoliv nejasného nebo nebudeš vědět jakékoliv cvičení připrav si dotazy na 

online hodinu. Pokud se ti nepůjde připojit napiš do chatu či emailu. 

V pondělí 19.10. si vše zkontroluji. 

 

1. Obr. máš již v sešitě 

 

 

2. Obr. máš již v sešitě 
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3. Obr. přepiš a načrtni pohledy na zadaný hranol, které vidíš. 

 

 

4. Obr. načrtni aspoň jeden hranol trojboký a jeden čtyřboký. 

 

 

5. Obr. načrtni a přepiš. 
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6. Obr. načrtni síť obou hranolů. 

 

 

7. Obr. napiš text a zkus načrtnout plášť daného hranolu. 

 

 

8. Obr. načrtni a přepiš. 

 

 

9. Obr. přepiš si zadání a vypočti. 
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10. Obr zopakuj si dané vzorce. Přepiš. 

 

 

11. Obr. přepiš. 

 

 

 

Předmět: Dějepis   
Třída: 8.C  
Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová    
Zadání: 12.10.-16.10.2020   
e-mail: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz   
   
Zadání: projít prezentaci, snímek č. 14 opsat do sešitu, snímek č. 15 vypracovat otázky do sešitu. 
Online schůzka proběhne ve čtvrtek 15.10. od 9.00.    
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 ve čtvrtek 22.10.2020   
Vše naleznete i na Teams.   

 

 

 

 

 

 

mailto:michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/80748
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Třída: 8.C 

Předmět: Český jazyk a literatura 

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

Jméno vyučujícího: Nikola Bečková 

Mluvnice: Zopakujte si v PS způsoby obohacování slovní zásoby na str. 8/9a,b,c,f; 14/2a,b,e,f; pravopis 

str. 11/17,18; str. 13/21. Ke kontrole využijte řešení na webových stránkách www.skolasnadhledem.cz. 

Se způsobem vyhledávání na těchto stránkách jsme se seznamovali v pátek, další návod najdete také 

na deskách pracovních sešitů. 

Literatura: Přečtěte si text v Čítance na str. 30 – 31, písemně vypracujte otázky 1,2. Pročtěte si také 

báseň na str. 31 a taktéž písemně vypracujte otázky 1, 2. 

Dílna čtení: Písemně si připravte charakteristiku vámi zvolené postavy z knihy, kterou při dílnách právě 

čtete. Na příští hodině dílen budete své příspěvky prezentovat před třídou. Věnujte čas strávený doma 

četbě, ať jste včas připraveni na listopadový referát. 

Sloh: Jak už jsme se domlouvali na poslední hodině slohu, vaším úkolem bude ústně odprezentovat 

výklad na vybrané téma. Požadavky na projev byste všichni měli mít zapsané v sešitě slohu. Vaši domácí 

přípravu v oblasti slohu tedy věnujte této prezentaci, abyste 22. 10. byli všichni schopni vystoupit se 

svým výkladem. 

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište do naší skupiny ČjL8C 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 

 

Předmět: Německý jazyk (skupina 3Nj8) 

Jméno vyučujícího: Nikola Bečková 

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

 

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. 
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Třída: 8.ABC (skupina 4Aj8) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková 

Zadání platí pro období: 12.10.- 19.10. 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=LenkazLightsCameraEnglish%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 

 

Třída : 8.A,B,C 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Petra Čadková 

Zadání pro období:12.10-16.10.2020 Email: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

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 
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Třída : 8.C 

Předmět: Občanský výchova 

Jméno vyučujícího: Jarmila Rybáčková 

Zadání pro období:12.10-16.10.2020  

Učebnice OV 8, s. 9-10. 

Vypracuj 3 úkoly ze s. 9-10 (1.Které z následujících změn se tě přímo týkají nyní?; 2.Které změny se tě 

budou týkat za 10 let? - vymysli 3 příklady; 3.Pro která ze životních období jsou typické následující 

znaky?) 

Úkoly vypracuj do školního sešitu. 

 

Třída: 8. ABC 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 12. 10. 2020 do 18. 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. 

(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. 

Předmět: Zeměpis 
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Třída: 8.B + 8.C 

Předmět: zeměpis 

Vyučující: Mgr. Vlastimil Šmidmajer  

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

Období: Od 12.10. do 16.10.2020 

Opsat si poznámky a nastudovat učivo – Jižní Evropa 

Připojit se k on-line výuce v době hodin zeměpisu podle rozvrhu. 

Jižní Evropa 

státy – Portugalsko, Španělsko, Andora, Itálie, Vatikán, San Marino, Řecko 

poloha – přímořská 

poloostrovy – Pyrenejský 

Apeninský 

Balkánský 

povrch – hornatý – častá sopečná činnost a zemětřesení 

sopky – Etna, Vesuv, Stromboli 

Třída: 8.C 

Předmět: Nj 

Vyučující: Mgr. Jana Kokrdová  

Období: Od 12.10. do 16.10.2020 

 
učebnice str. 51/4a- ústně 
51/4/b do ŠS 
str. 52/10c do ŠS 
52/7 do ŠS 
opakovat slovíčka 5. lekce 
v pracovním sešitě dodělat případně chybějící cvičení 
Online výuka tento pátek v čase dle rozvrhu. 
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Třída: 8.C 

Předmět: Chemie 

Vyučující: Ing. Petr Rošický  

Období: Od 12.10. do 16.10.2020 

Směsi 

Směsi jsou důležitou součástí našeho života a většina látek, které nás obklopují, jsou směsi. Proto je 

velmi důležité z těchto směsí se naučit oddělovat jednotlivé složky (třeba kyslík ze vzduch, sůl z mořské 

vody, benzin z ropy atd.…..) Tato látka je náročná a potřebuje pro pochopení výklad. Proto se 

posuneme k učivu, které uzavírá celou stať směsí a to je voda a vzduch. 

Přečtěte si článek VODA A VZDUCH-základ života str. 33-39. 

Připomeňte si znalosti z přírodopisu a fyziky o vlastnostech těchto směsí. Způsobu vzniku a jejich 

důležitost pro vznik a rozvoj života. 

Vypište si druhy Vody podle obsahu minerálních látek (destilovaná, měkká, tvrdá, minerální a slaná). 

Podle obsahu nečistot (pitná, užitková a odpadní). 

Nakresli si schéma čističky pitné vody ve vodárně obr. 63 str. 36. a přehled druhy vod obr. 68 str. 37. 

Zapište si složení vzduchu a naučte. 

A vysvětlete dva pojmy spojené se vzduchem a to Teplotní inverze a Smog. 

Třída: 8.C 

Předmět: Přírodopis 

Vyučující: Ing. Petr Rošický  

Období: Od 12.10. do 16.10.2020 

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. 


