
8.C 

Zadání pro období: 27.4. – 10.5.2020 

 

Předmět: anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Daniela Soukupová 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

 

V další části samostudia budeme pokračovat v UNIT 2. 

Úkoly plňte v uvedeném pořadí.  

 

UNIT 2 B – SMART ALEC CLOSES THE DOOR 
 
Pracovní sešit 
 
strana 16 / cvičení 1  - What have the people done? 
Opakujete předpřítomný čas.  
 
Slovní zásoba 
 
Slovíčka 2 B najdete v pracovním sešitě na straně 82. 
 
Učebnice 
 
strana 22 / cvičení 1 – Přečtěte si příběh a snažte se porozumět. 
 
strana 23 / cvičení 2 – Doplňte věty. 
 
 
GRAMATICKÁ PRAVIDLA 
 
Pokud chceme vyjádřit, jak dlouho činnost, která začala v minulosti, trvá, použijeme 
předpřítomný čas + for.  
 
Kate has been a doctor for ten years. 
 
Hovoříme-li o něčem, co začalo v určitém čase v minulosti a stále to trvá, použijeme 
předpřítomný čas + since. 
 
We have lived in London since 2015. 

 
Pracovní sešit 
 
strana 76 – Přečtěte si a označte gramatické poučky 2.3. 
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Učebnice 
 
strana 22 / cvičení 1 – Znovu si přečtěte příběh a věnujte pozornost větám, kde jsou použity 
výrazy since a for. 
 
strana 23 / cvičení 6 – Doplňte since nebo for. 
 
 
Úkol k odeslání - pracovní sešit 
 
strana 16 / cvičení 2 – Doplňte since nebo for. 
Za vypracování a odeslání úkolu můžete získat 1 bod, za alespoň 6 správných odpovědí  
2 body, za 9 správných odpovědí 3 body, za bezchybný úkol bude jednička. 
Úkol pošlete na adresu Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz Děkuji. 
 
 
Pracovní sešit 
 
strana 16 / cvičení 3 – Doplňte svůj časový údaj podle zadání vět. 
 
strana 17 / cvičení 4 – Napište o tom, co Gina zažila od té doby, co se přestěhovala. 
 
 
Poslech – CD – poslech číslo 9 -  pracovní sešit 
 
strana 17 / cvičení 6 – Poslouchejte a označte správné obrázky.  
Poslech opakujte dle potřeby. 
 
Kontrola 
 
Nyní si překontrolujte své odpovědi v pracovním sešitě. Případné chyby si opravte nebo si 
doplňte odpovědi, které jste nevěděli. 
 
Řešení cvičení z pracovního sešitu (pro kontrolu) 

strana 16 / cvičení 1 

2 He´s broken the window. 3 She´s cooked a meal. 4 They´ve won a football match. 

5 They´ve been on holiday. 6 He´s cleaned the room. 

 

strana 17 / cvičení 4 

2 She´s seen Niagara Falls. 3 She´s started her new school. 4 She´s visited her friends in 

Canada. 5 She´s watched a baseball game. 6 She´s walked across Brooklyn Bridge. 

7 She´s had a picnic in Central Park. 8 She´s taken the ferry to the Statue of Liberty. 

 

strana 17 / cvičení 6 – poslech 

1b, 2a, 3a, 4b, 5a, 6b 
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UNIT 2 C – TV SHOWS 

 
Slovní zásoba  
Nová slovíčka (2 C) najdete v pracovním sešitě na straně 82.  
Vyslovujte, procvičujte, pamatujte. 
 
 
Učebnice 
 
strana 24 / cvičení 1 – Přečtěte si článek FAME. 
strana 25 / cvičení 3a – Chybějící slova najdete v článku. 
Do školního sešitu doplňte nouns – podstatná jména a adjectives – přídavná jména. 
příklad: danger – dangerous 
 
 
Pracovní sešit 
 
strana 18 / cvičení 1 – Do křížovky doplňte přídavná jména. 
strana 18 / cvičení 2 – Vyberte správné slovo. 
 
 
Poslech – CD – poslech číslo 10 -  pracovní sešit 
 
strana 19 / cvičení 5 – Poslouchejte a vyberte správnou odpověď. 
Poslech opakujte dle potřeby. 
 
 
Kontrola 
 
Nyní si překontrolujte své odpovědi v pracovním sešitě. Případné chyby si opravte nebo si 
doplňte odpovědi, které jste nevěděli. 
 
Řešení cvičení z pracovního sešitu (pro kontrolu) 

strana 18 / cvičení 1 
1 free, 2 dangerous, 3 good-looking, 5 successful, 6 famous, 7 angry, 8 difficult, 9 lucky, 
10 happy 
 
strana 18 / cvičení 2 
2 Good looks, 3 good-looking, 4 luck, 5 success, 6 happiness, 7 successful, 8 happy,  
9 excitement, 10 dangerous, 11 Danger, 12 Fame, 13 exciting, 14 difficulties, 15 freedom, 
16 famous, 17 free, 18 angry, 19 lucky, 20 success, 21 difficult, 22 anger 
 
strana 19 / cvičení 5 – poslech 
1b, 2a, 3c, 4a, 5a, 6b, d, f, 7a-3 / 7b- 1, 8b 
 
DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI. 
 



 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jan Straka  

Email: jan.straka@zsgvodnany.cz 

 

Poznámky najdete na stránce https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan 

 

 

 

 

Předmět: Chemie 

Jméno vyučujícího: Mgr. Michaela Kovaříková 

Email: michaela.kovarikova@zsgvodnany.cz  

 
Zadané úkoly se budou postupně objevovat na těchto 
stránkách: https://sites.google.com/view/nastenka8c/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka 

 

 

 

Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Vršecká 

Email: jana.vrsecka@zsgvodnany.cz 

 

Práci najdete na stránce https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/vrsecka-jana 

 

 

 

 

Předmět: Matematika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Lukáš Filip  

Email: lukas.filip@zsgvodnany.cz 

 

Práci najdete na stránce https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/filip-lukas 
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Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Email: Jana.Kovarova@zsgvodnany.cz 

  

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 

Učebnice strana 134. - 135. 

1.  přečíst, stručně zapsat. 
2.  Úkol: Jak byla   moderní technika a   objevy využity, nebo zneužity v první světové 

válce. (volný výběr informačních zdrojů). 
3. Zjištěné informace a Tvůj postoj   zpracuj do krátkého referátu. 

 Děkuji za spolupráci. 

Odeslat do 24. 5. 2020                     Jana.Kovarova@zsgvodnany.cz 

 

 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

 

1) k zopakování učiva i nadále stránka www.umimenemecky.cz – zdarma, i pro jiné předměty 
 

2) opakovat slovíčka 1. lekce 2. dílu i lekce starší 
 

3) vypracovat všechna cvičení v pracovním sešitě 1. lekce 2. díl: 

 stránky 10 - 18 

 kromě poslechů 

 včetně Wiederholungstest 

 vše zaslat do 24.5. oskenované/vyfocené na uvedený e-mail 

 kdo u sebe ještě nemá nový 2. díl, vyzvedne si ho ve škole 

 

 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Lukáš Filip  

Email: lukas.filip@zsgvodnany.cz 

 

Archimédův zákon 

Rande s fyzikou: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150012-tlak-v-

tekutinach-a-archimeduv-zakon/ 

Příklady: 

https://www.zsgvodnany.cz/zet/File/ucitele/LukasFilip/7_10_archimeduv-zakon---vztlakova-sila.pdf 
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Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radek Hrdlička 

Email: radek.hrdlicka@zsgvodnany.cz  

 

Mnoho z vás neodevzdalo práci z minulého týdne, proto zůstává i na další období. Pracovní 
list není třeba tisknout, vyřešené úkoly napište do sešitu, vyfoťte je a pošlete na výše 
uvedený mail – práce a odeslání je povinné 
 

1) Vysvětlete svými slovy termíny. 
a) metalurgie: 
b) polygrafie: 
c) petrochemie: 

 
2) Přiřaďte povolání k sektoru národního hospodářství (1:primér, 2:sekundér, 3:terciér). 

taxikářka, horník, prodavač, dojička krav, řidička kamionu, policista, truhlář 
 

3) Pojmenujte turistický cíl. Napište, v jakém městě a státu se nachází.  
 

 
 

 

 

 

4) Uveďte, z jakých států rozpadem vznikly tyto země. 

Česko, Chorvatsko, Ukrajina  

 

5) Propojte státy a typicky pěstované plodiny. 

 Kostarika jutovník 

 Francie  olivovník 

 Španělsko banány 

 Bangladéš vinná réva  
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