
Třída: 8. AB 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 25. 3. 2020 do 1. 4. 2020 

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

 

 

Učivo: 

·     Zůstává stejné: 

o     Skupenské přeměny (učebnice str. 52 – 63) 

§     Tání a tuhnutí 

§     Vypařování a kapalnění 

§     Var 

§     Sublimace a desublimace 

Úkoly: 

·     Napsat si poznámky. 

·     Sledovat můj webový profil, který naleznete 

zde (https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan). Na tomto profilu 

budou postupně zveřejňovány další výukové materiály (poznámky, otázky a úkoly, 

cvičení a příklady, webové odkazy), které nejsou povinné. Slouží jen 

k pochopení, ověření a k upevnění učiva. 

·     Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

8.B dějepis 
Vyučující: Michaela Schánilcová 
Období: 25.3.-1.4. 
Email: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz 

Použij prezentaci od Bohemian teacher Sjednocení Německa a Itálie a opiš do sešitu 

https://www.youtube.com/watch?v=4ByUu1P3MzI&list=PLs8T-
WHZWgDVYCARd17rP5uQVmlnHwrjQ&index=39 

vyhledej si na internetu informace o níže napsaných osobnostech. O té, která tě zaujme, 
vypracuj referát a ten mi pošli mailem. 

 František Josef I. 

 Alžběta Bavorská 

 Korunní princ Rudolf Habsburský 

 František Ferdinand d´ Este 

 

https://server.zsgvodnany.cz/owa/redir.aspx?C=90jJGeb9PEOR594aCRIRWyrCKwvY1NcIDc1MYQumWFXy5dw8tjHOlw7U4QGKT9Tmt7brfaNfB4k.&URL=mailto%3aDusan.Juzek%40zsgvodnany.cz
https://server.zsgvodnany.cz/owa/redir.aspx?C=90jJGeb9PEOR594aCRIRWyrCKwvY1NcIDc1MYQumWFXy5dw8tjHOlw7U4QGKT9Tmt7brfaNfB4k.&URL=https%3a%2f%2fwww.zsgvodnany.cz%2fskola%2fucitele%2fjuzek-dusan
https://server.zsgvodnany.cz/owa/redir.aspx?C=90jJGeb9PEOR594aCRIRWyrCKwvY1NcIDc1MYQumWFXy5dw8tjHOlw7U4QGKT9Tmt7brfaNfB4k.&URL=https%3a%2f%2fwww.zsgvodnany.cz%2fskola%2fucitele%2fjuzek-dusan
mailto:Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz
https://www.youtube.com/watch?v=4ByUu1P3MzI&list=PLs8T-WHZWgDVYCARd17rP5uQVmlnHwrjQ&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=4ByUu1P3MzI&list=PLs8T-WHZWgDVYCARd17rP5uQVmlnHwrjQ&index=39


Chemie  8.A, 8.B  

Ještě zůstaneme u chemických reakcí. Důkladné vypracování poznámek z učebnice, které 
jsem zadávala posledně. Moc vypracovaných poznámek mi nepřišlo. Následně si pročtěte 
a zkoukněte videa na následujícím odkazu. Projděte si celou kapitolu chemické reakce. 

Zkuste si i vyčíslit a sestavit rovnice ve cvičení. 

http://www.zschemie.euweb.cz/reakce/reakce0.html 

 
 
 
Třída: 8.B 
Předmět: Německý jazyk 
Jméno vyučujícího: Petra Čadková 
Zadání platí: 25.3.- 1.4 2020 

Email:  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 
 
Doplň věty: str.40 
Najdi slova a doplň člen: str.42 cv.2/b 
Přelož emaily : str.55 
Napiš podobný email o sobě. 
 
 
 
Třída: 8.B 
Předmět: Anglický jazyk 
Jméno vyučujícího: Petra Čadková 
Zadání platí: 25.3.- 1.4. 2020 

Email:  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 
 
Překlad z učebnice str.16 The story of England – slovní zásoba k tomuto textu 
v pracovním sešitě 
youtube – poslech slovní zásoby, najít si vždy okruh slovní zásoby 
poslech CD v pracovním sešitě 
 
 
 
Třída: 8.B 
Předmět: Rodinná výchova 
Jméno vyučujícího: Petra Čadková 
Zadání platí: 25.3.-1.4.2020 

Email:  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 
 
 
Vyber jednu z návykových látek a napiš o ní. 
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8. AB 
Třída: 8.AB (skupina 3Aj8)  
Předmět: Anglický jazyk 
Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  
Zadání platí pro období: 25.3.-1.4.  
Email:Filip.Marek@zsgvodnany.cz 
 
Přečíst článek Přítomný čas PROSTÝ vs. PRŮBĚHOVÝ na www.helpforenglish.cz 
https://www.helpforenglish.cz/article/2014012401-pritomny-cas-prosty-vs-prubehovy 
Zkusit si cvičení Test – přítomné časy na www.helpforenglish.cz 
https://www.helpforenglish.cz/article/2009070403-test-pritomne-casy 
Sledujte videa na youtube kanálu Bronislava Sobotky - 
https://www.youtube.com/user/BBSobotka/videos 
Vyberte si témata, kterávás zajímají. Napište, co vás zaujalo a proč. 
Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 
 

 

Předmět: matematika 
Vyučující: Jana Husová,  
E-mail: Jana.Husova@zsgvodnany.cz 
 
Opakování (úkoly do 1.4.2020) 

a) Pracovní  sešit – vypracovat přímo do pracovního sešitu: ( číslo strany / 
číslo příkladu): 130 – celá stránka, 131/7, 8 ,9 
Správná řešenítěchto cvičení uvedu u příštího zadání úloh. 
 
b) Na moji výše uvedenou e-mailovou adresu pošlete vypracované (ofocené, 
naskenované) následující úkoly ( pokud budete potřebovat poradit, pište) 

1. Urči nejmenší počet kuliček, který by se dal rozdělit na hromádky po 7 nebo 

 po 8 nebo po 6 kuličkách. 
      

         2.  [ ( 58 - 43)*3 + 5] * 4 - [33 - 2 *(6 + 5)] = 
    

         3.  Původní cena saka byla 1 200 Kč. Nejprve bylo zlevněno o 15 %, pak z nové 

 ceny znovu zlevněno o 10%. Urči konečnou cenu saka.   

         

4. Vypočti délku úhlopříčky obdélníka, když strany obdélníka jsou 320 mm a 
      24 cm. 

                 

5. Vypočti základnu rovnoramenného trojúhelníku, když ramena mají délku    
    10 cm a výška k základně je 8 cm. 

     
    6. Zahrada tvaru obdélníka má výměru 4,32 a. Její šířka je 18 m. vypočti její 
    obvod. 

 
Následující dva příklady nejsou povinné, řeší jen ten, kdo má zájem: 
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1. Nádoba s vodou má hmotnost 11 kg. Po odlití poloviny vody je její hmotnost 
6 kg. Urči hmotnost prázdné nádoby. 
 

    2. Z kvádru o rozměrech 5 dm, 6 dm, 7 dm je třeba odříznutím vyrobit co největší 
        krychli. Jaký objem bude mít odpad? 

 

 

Třída: 8.AB (skupina 3Nj8) 
Předmět: Německý jazyk 
Jméno vyučujícího: Marie Tesařová 
Zadání platí pro období: 25.3.-1.4. 
Email: Marie.Tesarova@zsgvodnany.cz 

(Kontrola a odevzdání splněných úkolů proběhne po návratu žáků do školy. (Více informací bude 
dodáno v průběhu doby trvání mimořádných opatření.) 

1. Slovíčka opakovat + PRACOVNÍ SEŠIT strana 75 / 1. - 3. oddíl 

2. Učebnice strana 76/ cvičení 2 (ústně) 

3. PRACOVNÍ SEŠIT strana 68/ cvičení 1,2 (písemně) 

 
 
 
8. B – Český jazyk 
Učebnice – str. 66 cv. 16 
                     str. 67 cv. 17,18,19 
                     str. 69 cv. 23 
                     str. 75 cv. 7 
                     str. 74 cv. 6 a) 
                     str. 76 cv. 10 
                     Nastudovat si několikanásobné větné členy 
                     str. 120 – vypsat jazykové prostředky z tabulky + vymyslet další možné 
příklady 
Pracovní sešit – str. 40 cv. 4 
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-8-trida opakování  
 
 
 
Předmět: Zeměpis 
Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  
Zadání platí pro období: 25.3.-1.4.  
Email:Filip.Marek@zsgvodnany.cz 
 
Minule jsi mi napsal/a článek, kterou zemi bys chtěl/a navštívit a proč. Nyní nakresli 
vlajku této země na papír A4. Vyfoť a odešli na můj e-mail. 
Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 
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Přírodopis 
Jitka Bromová 
Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 
Zadání platí na období: 26.3. – 1.4. 2020 
  

Rozmnožovací soustava 

  

Pohlavní soustava muže 
  
učebnice str. 87 – 88 – nastuduj a udělej si výpisky 
podle obrázku se nauč složení pohlavní mužské soustavy, popřípadě si ho nakresli do sešitu 
do sešitu si dále zapiš: 
  

•     Chám = spermie + sekret nadvarlat + sekret semenného váčku a prostaty. 
•     Penis (pyj) – na konci je zakončený předkožkou, jsou v něm topořivá tělesa, která po naplnění 

krví penis ztopoří (erekce). 
•     Spermie jsou nasávány do chámovodu z nadvarlete. 
•     Spermie + chám jsou pak vystřikovány z močové trubice z těla ven (ejakulace). 
•     Hormon testosteron podnítí růst těla, rozvoj druhotných pohlavních znaků (zvětšení 

chrupavky štítné – ohryzku, změnu hlasu – mutace, růst vousů a ochlupení v podpaží a 

ohanbí). 
  

Až budeš mít tyto úkoly splněny (nejdéle do 1.4.2020), napište mi na mail: 
Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 
„RS – psm - splněno “  (do předmětu napiš své jméno a příjmení) 
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