
Třída: 8.D 

Zadání platí pro období:  11.5. – 24.5. 

 

Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Dagmar Šmídová 

Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 

 

Učebnice – STR.54, CV.8 , str.55, cv.11, str.56, cv.14, str.59 - 60, cv.23 – POSLAT!  

Pracovní sešit – str.36, cv.3 – poslat 

                             Str.38, cv.9,10 - neposílat 

 

Sloh – podívejte se na  film – Hiphop-erace (stránky Jeden svět na školách) 

https://www.jsns.cz/lekce/15735-hiphop-erace#film 

Ve slohu navážeme na téma filmu Hiphop-erace. Doufám, že jste se u filmu nenudili a film 

vás alespoň trochu zaujal.  

Napište dopis min. A5 jedné z postav filmu. Vyberte si koho chcete, nemusí to být 

hlavní postava. Napište, co vás na ní zaujalo, vzkažte jí prostřednictvím dopisu, co vás 

napadá. Vše, co napíšete, bude dobře.  

 

 

Velmi se těším na vaše práce! D.Šmídová 

 

 

Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: Dagmar Šmídová 

Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 

 

Učebnice str.104 – 105, 106 -107, 108 – 109, 110 - 111 – pročíst, zapsat shrnutí do sešitu + kam 

nejdále se dostala nahrávka symfonie Z Nového světa - neposílat 

Státní svátky v květnu – alespoň 3 věty o každém z nich – poslat 
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Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Dagmar Šmídová 

Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 

 

Workbook – p.56, e.1, p.57,e.5 – don’t send me 

                                            p.56, e.2,3 – send me 

Student’s book –  p.71, e.5, 7a – send me                               

Stay in a good mood! D.Šmídová                               

 

 

Předmět: Chemie 

Jméno vyučujícího: Mgr. Michaela Kovaříková 

Email: michaela.kovarikova@zsgvodnany.cz 

 

Zadané úkoly najdete na těchto 

stránkách https://sites.google.com/view/nastenka8d/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka 

 

Předmět: Matematika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Lukáš Filip  

Email: lukas.filip@zsgvodnany.cz 

 

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

 

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  

 

 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jan Straka  

Email: jan.straka@zsgvodnany.cz 

 

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

 

 

 

A B C D 
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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 
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