
8.C 

Zadání pro období: 8.6. – 21.6.2020 

 

Předmět: anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Daniela Soukupová 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

 

Závěrečnou část samostudia budeme věnovat opakování UNIT 2. 
Práci si rozumně rozvrhněte.  
Úkoly plňte v uvedeném pořadí. 
 
Slovní zásoba 
Zopakujte si slovíčka 2 A, B, C, D. Slovíčka najdete v pracovním sešitě na stranách 81 – 82. 
 
Gramatická pravidla 
Znovu si projděte gramatická pravidla 2.1 – 2.4  - pracovní sešit strany 75 – 76. 
Zároveň si také zopakujte nepravidelná slovesa. 
 
Pracovní sešit 
strana 22 / cvičení 1 – křížovka – Procvičujete slovní zásobu. 
 
strana 22 / cvičení 2 – Podle popsané situace doplňte do vět minulý čas prostý nebo 
předpřítomný čas. 
 
strana 22 / cvičení 3a – Dopište do tabulky podstatné jméno nebo přídavné jméno. 
strana 22 / cvičení 3b – Do rozhovoru doplňte správná slova z tabulky ve cvičení 3a. 
 
strana 23 / cvičení 4 – Tvořte věty v předpřítomném čase. Ve větách použijte since / for. 
 
 
Poslech – CD – poslech číslo 12 -  pracovní sešit 
strana 23 / cvičení 5 – Poslouchejte a podle situace doplňte do vět been nebo gone. 
Poslech opakujte dle potřeby. 
 
 
UNIT 2 – CULTURE  
 
Pracovní sešit 
Naučte se slovíčka Unit 2 Culture. Slovíčka najdete v pracovním sešitě na straně 82. 
 
Učebnice 
 
strana 28 – Přečtěte si článek TEENAGERS´READING HABITS 
 
strana 28 / cvičení 1 – Přiřaďte uvedené nadpisy k jednotlivým odstavcům článku. 
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strana 28 / cvičení 3a – Odpovězte na otázky ohledně vašeho čtení. 
 
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 22 / cvičení 1 – tajenka – autograph 

strana 22 / cvičení 2 
2 didn´t have 3 didn´t go out 4 spent 5 joined 6 has been 7 have made 8 have done 
9 haven´t watched 10 have been 
 
strana 22 / cvičení 3a 
2 danger 3 famous 4 success 5 luck 6 happiness 7 free 8 good looks 9 excitement 10 angry 
 
strana 22 / cvičení 3b 
2 success 3 happiness 4 excitement 5 freedom 6 famous 7difficult 8 angry  9 luck 10 fame 
11 danger 12 dangerous 13 lucky 
 
strana 23 / cvičení 4 
2 has worked, for 3 haven´t seen, since 4 has had, since 5 have played, for  
6 hasn´t eaten, since 7 have lived, since 8 haven´t done, for 
 
strana 23 / cvičení 5 – poslech 
2 gone 3 been 4 gone 5 been 6 gone 7 gone 8 been 
 
 
Úkol k odeslání nezadávám. 
 
 
 
Doufám, že se vám opakování dařilo. 
 
Cvičení, která jsme vynechali, vypracujeme společně později během opakování učiva. 
Pracovní sešit i učebnici si na konci školního roku pečlivě uložte, budete je potřebovat  
i příští školní rok. 
 
DĚKUJI VÁM 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 

 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Lukáš Filip  

 

Jednoduché stroje 

Rande s fyzikou: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150013-jednoduche-

stroje/ 

Příklady: 

https://www.zsgvodnany.cz/zet/File/ucitele/LukasFilip/8_07_jednoduche-stroje.pdf 
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Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Email: Jana.Kovarova@zsgvodnany.cz 

 
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA - konec starého světa 

Učebnice strana 140. - 141. 

VZNIK ČESKOSLOVENSKA 

Učebnice strana 142. - 143. 

Přečíst, stručně zapsat do sešitu. 

 

 Děkuji za spolupráci a přeji vám krásné prázdniny. 

 Mgr. Jana Kovářová 

 

 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

 

1) Kdo mi stále neposlal zadání z minulého období, zůstává pro něj platné 

 

2) Shlédnout video k opakování předložek se 3. a 4. pádem 

https://www.youtube.com/watch?v=r1lZPLdRC7g 

 

3) Najít chyby (předložky se 3. a 4. pádem) v následujících větách, opravit je a vysvětlit (česky), proč  

a jak to má být správně – písemně do školního sešitu 

 

Der Hund liegt auf der Teppich. 

Am Sommer haben wir zwei Monate Ferien. 

Neben dem Post gibt es einen Parkplatz. 

Vor das Hotel stehen viele Autos. 

Der Tisch steht zwischen der Bett und die Schrank.  

Um wie viel Uhr kommst du in der Arbeit? 

Die Jungen sind  unter den Baum. 

 

4) Projít si a online splnit cvičení na odkaze 

https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deu/fki/anl/the.html 
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