
Samostudium  8.B   2.4.- 10.4. 2020 
 
 
 
 
Předmět : Chemie 
Vyučující : Mgr. Soňa Samcová 
Třída: 8.AB 
Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 
 
Další čemu se budeme věnovat, jsou oxidy. Přečtěte si učebnici str. 83-87. Přepište 
si poznámky do sešitu: 
Oxidy 
 
Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku.  Ve všech oxidech mají 
atomy kyslíku oxidační číslo mínus dvě. 
Př. Oxid měďnatý, oxid železitý, oxid hlinitý, … 
Název se vždy skládá z podstatného jména oxid a přídavného jména od názvu prvku. 
 
Koncovky tabulka z učebnice str. 85 tab. 20 Přepsat do sešitu a učit se koncovky. 
 
Poznámky i s tabulkou mi pak vyfoť a pošli na email. 
 
 
Třída : 8B 
Budova: Alešova 
Předmět: matematika 
Vyučující: Jana Husová, E-mail: Jana.Husova@zsgvodnany.cz 
 
 

a) Pracovní  sešit -řešení úloh z minulého zadání: 
130 / 1  bednička s jablky …   x kg         V jedné bedničce je ( x – y) kg jablek. 
bednička ……………..y kg         Ve 20 bedničkách je 20* (x –y) kg jablek. 

                  bedniček………………20 ks 
jablek…………………z kg 
 
130/2a) – ab – 5b² - 11ab + 18 b² = 13 b² - 12 ab 

  b) 20 a² + 34 b² - 37 ab          c) x²y – 4xy²     d) – 4a³b + 3ab² 
 

130/3   předpoklad…. x t/ha                sklidil ……. o y t/ha víc 
     výměra pole……0,25 km² = 25 ha sklidil………… z tun 
                    z =25* (x + y)  
130/ 4   a) 2x +14  b)  z - z³   c) u²v + uv² 

15 – 5a     10 uv + 15 v      2xy – 2xy² 

- 4n + 8     - 3p + 3q       4p² - 4pq 
130/ 5    a) 3 + y  b) 2 – t   c)  a -2 
                  9 +a     3x – y                 - 2x +1 
                 4a – b    ab² + 8a         6p² - p 
130/ 6    a) 3x   b)  - 2b 

- 2pq²      3uz² 
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6x       3 
131/7  a)   3a – 7b –a +5b – 4a +b = -2a – b       b) 5m² - 5m +3 -4m² -5m -3 = m² - 
10m  

               c)  -8p -16q +24 -20 -12p = -20p – 16q +4 
 d) -10xy + 6x -3x –xy +9y +5y =  -11xy + 3x + 14y 
 

131/8           před nemocí d        v době nemoci 
          dívek……..d……………………d -2   x =d -2 +(d – h -1) = 2d –
h - 3 
         chlapců …..d –h………………d –h -1 
nyní ve třídě…x 
131/9 a)    a² - ab + 3a +2b – 10          b) x² - 2y² + xy -3x - 6y 

c)6a³ - 14a² +8a    d)3b³ + 2b² - b +14       d)  2x³y – 3xy² -2x² -3y² + 5xy 
 
 

Na moji výše uvedenou e-mailovou adresu pošlete vypracované (ofocené, 
naskenované) následující úkoly – do 9.4.2020( pokud budete potřebovat poradit, 
pište): 
 
Opakování a procvičování učiva 

 
1.  PS 132 - celá stránka 

2.  Velikost strany čtverce je 2,8m. Vypočti velikost úhlopříčky čtverce.  

        
3. Rovnoramenný trojúhelník má základnu délky 18 cm a rameno délku 41 cm.  
Vypočti obsah trojúhelníka. 
  
4. Kvádr s hranami délek 8 cm a 5 cm má stejný objem jako krychle s hranou délky 1 dm.  
Urči třetí rozměr kvádru. Porovnej poměrem povrchy obou těles. 
 
5. Jakou hmotnost má dřevěná deska dlouhá 1,8 m, široká 70 cm a vysoká 5 cm? Hustota 
 Dřeva je 450 kg / m³. Výsledek zaokrouhli na desítky kilogramů. 
 

2. Prosím o zaslání oprav z přešlých zadání. 

              

Následující příklady nejsou povinné, řeší jen ten, kdo má zájem 
1. Nádoba s vodou má hmotnost 11 kg. Po odlití poloviny vody je její hmotnost 
6 kg. Urči hmotnost prázdné nádoby. (Příklad byl už v minulém zadání) 
   
2. Z kvádru o rozměrech 5 dm, 6 dm, 7 dm je třeba odříznutím vyrobit co největší       
krychli. Jaký objem bude mít odpad? . (Příklad byl už v minulém zadání) 
 

 
1. 3. Ve vagónu je a míst k sezení a b míst k stání. Kolik lidí je ve vlaku s n takovými vagóny, 

 jsou-li čtyři vagóny plně obsazeny, ve zbývajících vagónech jsou obsazena všechna 

místa k sezení a k stání je obsazena třetina míst? 
 

      
3. 4. Patnáct rytířů bylo pozváno na slavností oběd na hrad. Než usedli ke stolu, si každý s každým  



potřásl rukou. Kolik potřesení rukou bylo? 

 

  
Možnosti dalšího procvičování učiva:   
 

https://www.youtube.com/channel/UCsXapQCWguDR-
yStkQGDcxA/videos  
 - zde lze najít výklady k učivu matematiky   
www.zsgvodnany.cz   - samostudium - úkoly z matematiky nebo Vševěd 

 - zde lze najít procvičování učiva    
www.speedmath.eu     
 - zde lze najít procvičování učiva    

      
 

  

   
 
 

Třída: 8.B 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Zadání platí pro období: 2.4. - 10.4.2020 

Email.  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

  

1. str. 16 cv.2 Úkoly k textu – napsat správně věty podle článku 

2. Pracovní sešit – str.66 Příprava k testování - cv.1 poslech CD v sešitě, cv.2 oddíl 1 
– 4 po used to/present simple 

 

Třída: 8.B 

Předmět: Německý  jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Zadání platí pro období: 2.4. - 10.4.2020 

Email.  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

https://www.youtube.com/channel/UCsXapQCWguDR-yStkQGDcxA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCsXapQCWguDR-yStkQGDcxA/videos
http://www.zsgvodnany.cz/
http://www.speedmath.eu/


  

1.Opakování – učebnice str.69 /cv.4a,b napiš slovy čísla 

2.Napiš čas: Es ist …str.70/cv.9a 

3.Pracovní sešit - str.63/cv.16 doplň slov 

 

Předmět: Dějepis/ 8.B 

Vyučující: Michaela Schánilcová 

Zadání na období : 2.4. – 10.4. 2020 

 

Opiš do sešitu 

Viktoriánská Anglie 

Královna Viktorie (1837-1901) 

Anglické lokomotivy jezdily po celém světě, textilní stroje a látky se dovážely do celého světa.  

1851-světová výstava v Londýně 

1863-londkýnské metro zahájilo provoz 

Problémy v Irsku-vzpoury proti Velké Británii, hladomor v pol. 19. stol.→emigrace do Anglie a 
Ameriky (odliv se týkal 1,5 mil. Irů). 

Parlamentní reforma 

3 volební reformy navýšil počet voličů (tajné hlasování).2 hlavní politické strany: 1. 
Konzervativci-hájili zájmy pozemkových vlastníků (sociální zákony, maximální pracovní doba 
56 h/týden-10hdenně + 6 h v sobotu). 

2. Liberálové-hájili zájmy podnikatelů (politika volného obchodu). 

Socialismus-postupné reformy ve prospěch dělnických vrstev. V této době vznikaly romány 
Charlese Dickense, Jane Austenové. 

Přečti si v učebnici str. 84-85 

Více si přečtěte zde: 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/117550 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/117550


 Třída:8.AB (skupina 3Nj8)  

Předmět:Německý jazyk 
Jméno vyučujícího: Marie Tesařová  
Zadání platí pro období:2.4.-10.4.2020 
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.)  
GutenTag! 
Věřím, že domácí výuku němčiny zvládáte. Nyní budeme procvičovat hlavně slovesa 
mögen a fahren. 

1. Zopakovat slovíčka – PS 75/1. sloupec 

2. Zpaměti vyčasovat mögen v podmiňovacím způsobu a tvořit věty ústně 

podle vzoru – učebnice str. 78/5. 

Pozor na větný rámec, př. Ichmöchte nach Prag fahren. 

3. PS 69/3ab písemně 

Tschüs, 
 eureDeutschlehrerin 
 

 

Třída: 8. AB 
Předmět: Fyzika 
Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 
Zadání pro období: od 2. 4. 2020 do 10. 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: 

 Kontrolapoznámek (viz můj profil). 

 Otázky a úkoly (viz můj profil). 

 Volitelné: vyberte si alespoň 2 slovní úlohy (cvičení a příklady– 
vizmůj profil) a vyřešte je. 

 Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 
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Třída:8.B 
Předmět:Zeměpis 
Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  
Zadání platí pro období:2. 4. – 10. 4. 
Email:Filip.Marek@zsgvodnany.cz 
 
V tomto období se naposledy budeme zabývat střední Evropou. Váš jediný úkol je: 

 Zapište si do sešitu poznámky – H STŘEDNÍ EVROPA. 

Naleznete je na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský 
sbor -> Mgr. Filip Marek. Odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip 
Kdybyste potřebovali něco prokonzultovat, jsem k dispozici na e-mailu. 
 
 
 
 
Třída:8.AB (skupina 3Aj8)  
Předmět: Anglický jazyk 
Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  
Zadání platí pro období:2.4. – 10. 4. 
Email:Filip.Marek@zsgvodnany.cz 
 
V tomto období si zopakujeme minulé časy (prostý a průběhový) a naučíme se je 
používat současně. Setkali jste se s tím při překládání článku The Iceman. 

 V pracovním sešitu na stránkách 4 a 5 vypracujte cvičení 4 a 5. Tím si 

zopakujete časy PAST SIMPLE a PAST CONTINUOUS. Jejich shrnutí pro 

připomenutí máte v pracovním sešitě na straně 73 a 74 – oddíly 1.1 a 1.2. 

 Prostudujte si cvičení 3 na straně 9 v učebnici. Kam se doplní PAST SIMPLE a 

kam PAST CONTINUOUS? 

 Zapište si do školního sešitu látku 1.3 na straně 74 v pracovním sešitu. 

 Ve školním sešitu vypracujte cvičení 6 a 7. Cvičení 6 je poslech – CD přiloženo 

v sešitu. Ve cvičení 7 doplňte slovesa v závorce ve správném tvaru – PAST 

SIMPLE nebo PAST CONTINUOUS.  

 Úkol k odevzdání: V pracovním sešitu na straně 4 vypracuj cvičení 2 a 3. 

Vyplněné cvičení vyfotografuj a pošli na uvedenou e-mailovou adresu. 

Na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor -> Mgr. Filip 
Marek (odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip) se ke konci tohoto 
období objeví správně vypracované cvičení 7 z pracovního sešitu. Zkontrolujete si svá 
cvičení, kdybyste potřebovali něco prokonzultovat, jsem k dispozici na e-mailu. Dále 
pod svůj profil přidám odkaz na dobrovolné procvičování probírané látky. 
Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 
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Český jazyk  
Třída: 8. B 
Předmět: Český jazyk  
Jméno vyučujícího: Bc. Eva Sládková  
Zadání platí pro období: 25.3.-1.4.  
Email: Eva.Sladkova@zsgvodnany.cz 

Mluvnice 
Učebnice: str. 67 cv. 18 a) b) c), cv. 19 str. 68 cv. 20 
                    str. 72 – významové poměry mezi jednotlivými složkami 
několikanásobného podmětu (tabulka) Str. 73 cv. 2 a) 
                     Str. 78 – Vypiš si a nastuduj souvětí souřadné a podřadné 
Pracovní sešit: str. 40 cv. 4, str. 41 cv. 1 
Procvičování: https://www.umimecesky.cz/ 

Literatura 
Zopakovat si naturalismus  
Josef Karel Šlejhar – vyhledat si informace a zapsat do sešitu. Zaměřit 
se na povídku Kuře melancholik (http://www.sesity.net/elektronicka-
knihovna/kure-melancholik.pdf) přečíst povídku + zapsat krátce děj, 
hlavní postavy, znaky naturalismu 

 
 

8. B 

Přírodopis 

Jitka Bromová 
Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 

Zadání platí na období: 2.4. – 10.4. 2020 
 

Rozmnožovací soustava 
 

Pohlavní soustava ženy 
 

učebnice str. 89 – 90 – nastuduj a udělej si výpisky 

podle obrázku se nauč složení pohlavní ženské soustavy, pořípadě si ho nakresli do 

sešitu 

do sešitu si dále zapiš: 

Pochva – spojuje dělohu se zevními pohlavními orgány 
Stydké pysky – okružují poševní vchod 
Poštěváček (klitoris) 
Děloha – je uzpůsobena k zachycení a výživě oplodněného vajíčka a vyvíjí se zde 
plod 
Vejcovody 
Vaječníky – párovité žlázy, které obsahují nezralá vajíčka (ta zde dozrávají) a buňky 
tvořící ženské pohlavní hormony – estrogeny (řídí menstruaci, dozrávání vajíček a 
vývoj druhotných pohlavních znaků: růst pánve, růst prsů, ochlupení) 
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Menstruační cyklus - během 28 dní se děložní sliznice prokrvuje, narůstá, odlupuje 
a s krvácením odchází z těla ženy ven 
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3rj6vc4j8 
 
Až budeš mít tyto úkoly splněny (nejdéle do 10.4.2020), napište mi na mail: 
Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 
„RS – psž - splněno“(do předmětu napiš své jméno a příjmení) 
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