
Zadání distanční výuky pro 8.C za období 19.10.2020 – 23.10.2020 

Předmět: Matematika 

Období: 19.10-23.10.2020 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová 

Online hodina: st v 11.45 teams 

 Nejdříve mi zašlete do úterý v 16:00 vyfocené nebo naskenované vypracované úlohy 

z minulého týdne z PS současně i vypracované poznámky ve školním sešitě. Buď klasicky 

emailem nebo přes teams v chatu (preferuji). 

 Hranol procvičování: vypracuj v PS str. 200 cv. A7, celou stranu 201, str. 203 cv. 5 

 Opakování: vypracuj PS str. 239 celou, str. 240 cv. A6, A7, str. 242 cv A14, A15, A16 

V případě nejasností pište email či chat v teams. Úlohy, které nebudete vědět jak na ně, si 

připravte na online hodinu.  

V případě zájmu možná i páteční konzultační online hodina.  

Rodinná výchova 8. C  
Vyučující: Marcela Čábelová  
Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10.  (+náhrada za týden před 12.10. -  16.10.)  
Kontakt: Marcela.Cabelova@zsgvodnany.cz + chat v Teams  

  
Zdravím Vás, prosím vyhledávejte informace k Vaším referátům. Prosím některé, kteří mají 

,,choulostivější“ témata nehledají podrobnosti. Však vy víte. Spojte se v tom týmu a řekněte si, co 
kdo má připraveného. Pokuste se i koláž. Vystříhávejte si obrázky např. ze starých letáků, novin. 

Obrázky, které Vás zaujmou k tématu, pak je nalepíme ve škole na ty ,,plakáty“.  
 

Výtvarná výchova 8. ročník  
Vyučující: Marcela Čábelová    
Zadání platí pro období: 19. 10.   –   23. 10.     
Kontakt: Marcela.Cabelova@zsgvodnany.cz + chat v Teams    
  
,, 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.“  
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Třída:  8.ABC  
Předmět: Anglický jazyk  
Jméno vyučujícího: Petra Čadková    
Zadání na 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  

mailto:Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz


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  
 

DĚJEPIS   
Předmět: Dějepis  
Třída: 8.ABC  
Období: 19.10.-23.10.2020  
Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová  
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.   
  

Třída: 8.C   
Předmět: Český jazyk a literatura   
Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10. 2020   
Jméno vyučujícího: Nikola Bečková  
E-mail: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz  
 
Mluvnice: slova přejatá  
Prostudujte oranžové rámečky v učebnici na str. 14, 15, 17.  
Zápis do školního sešitu ↓  
Přejatá slova – slova převzatá z cizích jazyků  
Pravopis přejatých slov – rozhoduje především míra jejich zdomácnění, která je u různých slov 
odlišná (př. slovo leasing stále zachovává původní pravopis, zatímco u slova briefing se již prosadila 
i adaptovaná podoba brífink)  
Rozlišujeme:  

1. slova pravopisně počeštěná – přestala být pociťována jako cizí; pravopis i výslovnost 
odpovídají pravidlům spisovné češtiny (př. adresa, víkend, hokej)  
2. slova s původním pravopisem – výslovnost je podřízená pravidlům spisovné češtiny, ale 
pravopis zůstává původní (př. dealer, interview)  

Vlastní přejatá jména – osobní a zeměpisná jména  
1. jména počeštěná (Kryštof Kolumbus, Londýn)  
2. jména s původním pravopisem (Ludwig van Beethoven, Monte Carlo)  

Procvičování v PS: str. 17 – 19  
Při hledání významu cizích slov můžete pracovat s níže uvedenými odkazy ↓  
https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=hospitace (pod skloňováním hesla uvedeny odkazy na 
slovníky ASCS, SSČ, SSJČ)  
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/  
http://www.slovnik-cizich-slov.cz/  
Literatura: Čítanka str. 52 – 53  
Přečtěte si text a vyplňte kvíz pod níže uvedených odkazem. Termín odeslání do 23. října.  
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-
769gPTKfvEd7tAggkfDHrPvZFUQzYyMk85TlVGUTc4VU45OUhCNzlWT0oxVS4u  
Sloh: charakteristika literární postavy  
Při online hodině jsme si zopakovali charakteristiku. Tento týden se pusťte do procvičování v učebnici 
na str. 109 – 110. Přečtěte si text Saturnin a následně písemně charakterizujte tři skupiny lidí dle 
teorie pana doktora Vlacha.  
Online hodina v úterý 20. 10.: kontrola PS 8/9 z předešlého zadání, výklad ke slovům přejatým, 
procvičování.  
Online hodina ve čtvrtek 22. 10.: kontrola PS 17/3, 18/5, 19/8 a slohového úkolu tohoto zadání.  
 

Třída: 8.ABC  
Předmět: Německý jazyk (skupina 3Nj8)  
Jméno vyučujícího: Nikola Bečková  
E-mail: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz  
Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10. 2020  
 

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  
Předmět: Chemie  
Jméno vyučujícího: Rošický Petr  
Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10. 2020  

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ 

Vašim úkolem je zapsat si krátké poznámky o oddělování jednotlivých složek směsí a v knížce na 
straně 28 -32 se pokusit pochopit druhy směsí které můžeme danou metodou oddělovat a 
princip metody. 

Usazování - vzájemně nerozpuštěné složky směsí, které mají odlišnou hustotu 

Odstřeďování - rychlejší způsob oddělování složek takových směsí - provádí se v odstředivkách 

Filtrace - oddělování pevných složek od kapalných - pevné složky se zachytí na filtru, kapalné 
protečou jako filtrát 

Krystalizace - postup, při kterém vznikají krystaly přečišťované pevné látky 

Destilace - oddělování dvou kapalin s různými teplotami varu 

Sublimace - přečištění složek směsí, které sublimují. 

Extrakce (vyluhování) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769gPTKfvEd7tAggkfDHrPvZFUQzYyMk85TlVGUTc4VU45OUhCNzlWT0oxVS4u
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– slouží k oddělení látek, z nichž jedna je rozpustná ve vhodném rozpouštědle (olej z rostlin). 

Přebírání 

Proud vzduchu 

Magnet 

Třída: 8.ABC  
Předmět:Přirodopis  
Jméno vyučujícího: Rošický Petr  
Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10. 2020  

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. 

Německý jazyk 8.A, 8.B, 8.C 
Jana Kokrdová 
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 
 

Občanská výchova 8.C 
Jarmila Rybáčková 
19. – 23. 10. 
 
Přečtěte si text v učebnici s.12-14. Opište si přiložené poznámky do ŠS. Dokážeš vyřešit úkol v 
příloze? 
Já a moje já 
Sebepojetí 
· sebepoznávání – představa o těle, vlastnostech, prožívání, chování, plánech a životních cílech 
(probíhá celý život) 

mailto:Jana.Kokrdova@zsgvodnany.cz


· sebehodnocení – vyhodnocování sebe sama 
· seberealizace – uplatnění svých schopností, vědomé dosažení vytyčených 
cílů, překonávání překážek 
sebeuvědomování začíná kolem 3 let 
sebevědomí - nízké (sebepodceňování) x vysoké (sebepřeceňování), zdravé sebevědomí 
vůle – cílevědomé úsilí směřující k dosažení vědomě stanoveného cíle, vede k překonávání překážek a 
uskutečňování záměrů 
volní vlastnosti – vytrvalost, píle, rozhodnost x lenost, zbabělost, pohodlnost) 
Přečti si citát. Dovedl bys najít čtvrtý charakter člověka? 
Každý člověk má tři charaktery: 
jeden, který ukazuje, 
jeden, který má, 
a jeden, který si myslí, že má. 

(A. Karr) 
(B.  

Třída: 8. ABC 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 19. 10. 2020 do 25. 10. 2020 

 E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

· Opakování: 

o Deformační účinky síly: 

§ tlak 

§ převody jednotek tlaku 

§ výpočet tlaku 

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. 

 

Předmět: Tělesná výchova 

Třída: 8.ABC - hoši 

Vyučující: Mgr. Vlastimil Šmidmajer  

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

Období: Od 14.10. do 23.10.2020 

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


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. 

 
Předmět: Zeměpis 

Třída: 8.B + 8.C 

Vyučující: Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

Období: Od 19.10. do 23.10.2020 

Opsat si poznámky a nastudovat učivo – Itálie 

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

 

 

Itálie  

  
2 části – 1) sever až po Řím = bohatý, vyspělý  
                2) jih + ostrovy Sicílie a Sardinie = chudý, zaostalý  
průmysl – 1) strojírenský – auta – Fiat, Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo  

  
                   2) elektrotechnický – spotřebiče – Zanussi  

https://www.youtube.com/watch?v=W-9L0J_9qag
mailto:Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz


  
  
  
  
  
                  3)potravinářský – těstoviny – Panzani, pizza, víno  

  
                  4) design  
zemědělství – 1) sever – Pádská nížina – pšenice, kukuřice,   
                                                                         vinná réva – 1 na světě  



  
                          2) jih + ostrovy – olivy, citrusy  

  
  
cestovní ruch – moře + antické památky – Koloseum, Pisa – šikmá věž,   

   
                                                                            Forum Romanum, fontány  

  
  
města – hlavní – Řím  
                              Milán, Turín, Janov, Neapol, Benátky, Palermo  



  

  
 

 

 

 


