
Třída: 8.D 

Zadání platí pro období:  24.5. – 7.6. 

 

Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Dagmar Šmídová (Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz) 

 

Učebnice – STR.62 – pročíst tabulku, zapsat do ŠS - NEPOSÍLAT 

                     Str.63, cv.3 – poslat                 

Pracovní sešit – Str.38 - 39, cv.1, str.39, cv.3a  - poslat 

SLOH – Pracovní sešit str.66,cv.2 – pošlete to, jen kdo chcete, hlavně na to nekašlete! 

Buďte rádi na světě! D.Šmídová 

 

 

Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: Dagmar Šmídová (Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz) 

 

Učebnice str.112 – 117 – pročíst, prohlédnout obrázky. Napsat a poslat, které 3 informace a 3 

obrázky vás zaujaly, proč. 

                   Přečíst str.118-119, 120-121, 122-123 + zapsat do sešitu shrnutí – neposílat 

                  Zeptat se rodičů, popř. prarodičů či jiných příbuzných, které historické události na vlastní 

kůži zažili, odpovědi mi poslat. 

Srovnáním s jinými obdobími historie zjistíte, že na tom teď nejsme nejhůř!    D.Šmídová 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Dagmar Šmídová (Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz) 

 

Workbook – p.58, e.1,2  - don‘t send me 

Student’s book –  p.87 – read.  E.1,2  – send me 

                                 p.72 – read.  E.2/72 – SEND ME 

 

Enjoy the following days!   D.Šmídová 
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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 

 

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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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 – zadání zůstává stejné (psala jsem Vám 

informaci na třídní email i v Teams) 

• stránky 10 - 18 

• kromě poslechů 

• včetně Wiederholungstest 

• vše zaslat do 7.6. oskenované/vyfocené na uvedený e-mail 

• nové pracovní sešity budou během tohoto období k dispozici ve vestibulu školy 
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