
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 8. A 

Třídní učitel: Mgr. Filip Marek  

Zadávací období:  

 

Třída: 8.ABC (skupina  4Aj8) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 7.6.- 11.6. 2021 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

Project 4  Unit 1D Kids – slovní zásoba, minulý čas způsobových sloves  

Minulý čas způsobových sloves  

Had to / didn´t have to  

I  

You  

He, she it  

We   

You  

They  

  

  

had to  

didn´t have to  

Musel jsem / nemusel jsem se /  

učit / opakovat si látku  v sobotu.  

revise on Saturday.  

  

Had to je minulý tvar k have to. Had to se používá při vyjádření, že bylo něco v minulosti nezbytné.  

I had to wear sunscreen on holiday last year, because it was very hot. Musel jsem se natírat opalovacím krémem 

na dovolené minulý rok, protože bylo horko.  

Didn´t have to se používá pro vyjádření, že nebylo něco v minulosti nezbytné.  

The train arrived on time, so I didn´t have to wait. Vlak přijel na čas, tak jsem nemusel čekat.  

Could / couldn´t  

I  

You  

He, she it  

We   

You  

They  

  

  

could  

couldn´t  

Mohl jsem / nemohl jsem 

zodpovědět ty otázky.  

  

  

answer the questions.  
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Could je minulým tvarem pro can. Pomocí could a couldn´t se vyjadřuje schopnost / neschopnost v minulosti.  

When I was four, I couldn´t ride a bike, but now I can. Když mi byly 4 roky, neuměl jsem jezdit na kole, ale teď 

umím.  

My grandmother could speak seven languages. Moje babička uměla mluvit čtyřmi jazyky.  

Gramatiku si opište na středu 9/6 

Pracovní sešit (Workbook Project 4)  

1. cv.1, str. 10 Spojte slova s jejich významy (středa 9/6)   
2. cv.2, str. 10 Doplňte cvičení výrazy ze cvičení 1, str.10  (středa 9/6)   

3. další možné procvičení z učebnice na: 

https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=cs  

11/6 Test na slovní zásobu 1D 

Předmět: Chemie  

Třída: 8.A 

Období: 7.-11.6.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

 

Sulfidy 

Tento týden si napíšeme v úterý test na sulfidy a do procvičíme pracovní list. 

Zde máš nalezneš názvosloví sulfidů: 

o https://www.nazvoslovi.cz/studium/sulfidy  

Zde můžeš procvičovat názvosloví sulfidů: 

o https://www.nazvoslovi.cz/test  

Kontaktuj mě emailem nebo v Teams a pošlu ti prezentaci na sulfidy a pracovní list. 

 

Halogenidy 

Vypiš si poznámky na halogenidy z učebnice str. 90-91 

 

Předmět: Zeměpis 
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Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

Lidé na Zemi - struktura obyvatelstva 

 

Předmět: Anglický jazyk 1Aj8 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

Poslechové cvičení, četba. History – str. 17. Song 

 

Předmět: Rodinná výchova 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

Sexuální výchova. Bezpečný sex a antikoncepce. 

 

DĚJEPIS 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 
Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

 

České země během 1. světové války, vznik samostatného Československa. Prezentaci naleznete v 

kanále dějepis.  

 

Předmět: Německý jazyk 

Třída: 8A,C 

Pavel Škudla  

Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz  

Výuka 7.6.2021 do 11.6.2021  

  

1. Slovíčka 8. lekce první sloupec – procvičování 

2. Opakování gramatiky (möchten, fahren) 79/9 

3. Rozhovor UČ 78/7, procvičování ve dvojicích 
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Třída: 8. ABC 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 07. 06. 2021 do 13. 06. 2021  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

• Vnitřní energie. Teplo: 
o Změny skupenství látek: 

▪ Tepelné motory: 

• Pístové spalovací motory. 

Úkoly: 

• Přečíst si a nastudovat zadané učivo z mého webového 
profilu (sloupec: Učivo). 
(https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan) 

• Napsat si poznámky ze zadaného učiva, popř. zkontrolovat si 
poznámky z mého webového profilu (sloupec: Poznámky).  

• Samostatně si ověřit nastudované učivo z mého webového 
profilu (sloupce: Učivo, Otázky a úkoly, Cvičení a příklady, 
Odkazy). 

• Připojit se k on-line výuce dle zveřejněného rozvrhu na webu 
školy. 

 

 

MATEMATIKA  

Třída: 8. AB  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová  

Zadání platí pro období: 7.6. – 11.6. 2021 
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Dobrý den všem, 

tento týden máme v plánu: 

− vzájemnou polohu dvou kružnic 

− konstrukční úlohy 

− celkové opakování učiva kružnice a kruh 

− ve čtvrtek velkou písemku - kružnice a kruh  

 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Učivo 

−  Procvičování slovní zásoby v PS str.4 cv.3 

− Procvičování min. časů v PS str.4 cv.4, str.5 cv.5,7 

− Zápis slovíček Unit 1/B 

 

 

 

 

 

 


