
8.C 

Zadání pro období: 25.5. – 7.6.2020 

 

Předmět: anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Daniela Soukupová 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

 

V další části samostudia dokončíme UNIT 2. 
 
 
Než se pustíme do nového učiva, prozradím vám řešení úkolu k odeslání. 
 
1 for, 2 for, 3 since, 4 since, 5 for, 6 since, 7 since, 8 for, 9 since, 10 for 
 
 
Úkoly plňte v uvedeném pořadí.  

 

UNIT 2 D – KIDS – ANDY´S IN TROUBLE 
 
 

Slovní zásoba 
 
Slovíčka 2 D najdete v pracovním sešitě na straně 82. 
 
 
Učebnice 
 
strana 26  - Přečtěte si další epizodu ze seriálu Kids. 
 
strana 26 / cvičení 2 – Odpovězte na otázky. Všechny odpovědi najdete v příběhu. 
 
strana 27 / cvičení 4a, b – Poskládejte slova tak, aby tvořila správné věty. Věty si přeložte. 
 
 
Pracovní sešit 
 
strana 20 / cvičení 1 – Doplňte slova podle počátečních písmen. Můžete nahlížet do příběhu 
v učebnici. 
 
 
Poslech – CD – poslech číslo 11 -  pracovní sešit 
 
strana 20 / cvičení 2 – Poslouchejte a doplňte rozhovor. 
Poslech opakujte dle potřeby. 
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GRAMATICKÁ PRAVIDLA 
 
pracovní sešit - strana 76 / pravidlo 2.4 
Pečlivě si pročtěte pravidlo pro používání been a gone. Pravidlo si zapamatujte. 
Pozornost věnujte i uvedeným příkladům. 
 
Učebnice 
strana 27 / cvičení 5 
Doplňte věty podle příběhu a odpovězte si na uvedené otázky. 
Zdůvodněte si použití pravidla 2.4 v těchto větách. 
 
 
Pracovní sešit 
 
strana 20 / cvičení 3 – Odpovězte na otázky. 
strana 21 / cvičení 4 – Tvořte věty v předpřítomném čase. Podle situace na obrázku použijte 
been nebo gone. 
 
 
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 20 / cvičení 1  
2 year, 3 poor, 4 per cent, 5 revise, 6 competition, 7 excuse, 8 project, 9 tomorrow,  
10 parents, 11 worried, 12 started 
 
strana 20 / cvičení 2 – poslech 
2 Sorry I´m late.  
3 I´ve had a look at 
4 pretty poor 
5 That´s no excuse. 
6 I haven´t even started it! 
 
strana 20 / cvičení 3 
2 No, 3 Yes, 4 No, 5 No, 6 No, 7 Yes, 8 Yes 
 
strana 21 / cvičení 4 
2 They´ve been on holiday.  They´ve gone on holiday. 
3 He´s been jogging. He´s gone jogging. 
4 They´ve gone to the cinema. They´ve been to the cinema. 
5 She´s been to the hairdresser´s. She´s gone to the hairdresser´s. 
 
 

Děkuji vám za spolupráci. 
 



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 

 

 

Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Email: Jana.Kovarova@zsgvodnany.cz 

 

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 

Učebnice strana 136. - 139. 

1. Přečíst, stručně zapsat. 
2. Československé legie (Rusko, Itálie, Francie). 
3. Bolševická revoluce-stručně, pročíst. 
4. Úkol: zpracuj informace o carské rodině. Zápis do sešitu. 

 Děkuji za spolupráci. 

Odeslat ke kontrole do 7.6. 2020. 

             Jana.Kovarova@zsgvodnany.cz 
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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 7.6. oskenované/vyfocené na uvedený e-mail 

• kdo mi již tento úkol poslal, má pro toto období splněno a opakuje si pouze slovní zásobu 

 

 

 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Lukáš Filip  

Email: lukas.filip@zsgvodnany.cz 

 

Práce, výkon, energie 

Rande s fyzikou: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150009-prace-

vykon-energie/ 

Příklady: 

https://www.zsgvodnany.cz/zet/File/ucitele/LukasFilip/8_01_prace.pdf 

https://www.zsgvodnany.cz/zet/File/ucitele/LukasFilip/8_02_vykon.pdf 

https://www.zsgvodnany.cz/zet/File/ucitele/LukasFilip/8_04_polohova-energie.pdf 

https://www.zsgvodnany.cz/zet/File/ucitele/LukasFilip/8_05_polohova-a-pohybova-energie.pdf 

 

 

 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jan Straka  

Email: jan.straka@zsgvodnany.cz 

 

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