
Třída: 8.D 

Zadání platí pro období:  8.6. – 21.6. 

 

Předmět: Český jazyk 

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

 

Učebnice – STR.68 – pročíst tabulku, zapsat do ŠS - NEPOSÍLAT 

                     Str.87, NAPSAT DO ŠS rozdělení slovanských jazyků – neposílat! 

 

V žádném případě nevyhazujte ŠS, i když jsou popsané! Stejně tak uschovejte PS! 

Pracovní sešit – Str.41, CV.1 - POSLAT 

                             STR.53, CV.5 – POSLAT, str.74, cv.7 - poslat 

Literatura – dejte si do pořádku čtenářské deníky – zápisy za celý školní rok.  

                      Vyberte 1 článek z čítanky, který jsme společně nečetli. Napište zápis jako do ČD, 

pošlete mi. 

Hezký zbývající čas do našeho setkání!  D.Šmídová 

 

Předmět: Dějepis 

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

 

  Učebnice -   Přečíst str.124 -125, 126-127, 128-129, 132 – 133, 134 – 135, 136 - 137 + zapsat do 

sešitu shrnutí – neposílat 

Proč máme státní svátky 5. a 6.7. - poslat 

 

Předmět: Anglický jazyk 

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

 

Workbook – p.58, e.4, p.58-59,e.5  -  send it me 

                        p.59, e.6a,b – don’t send it me                                    

Student’s book –   p.74 – read.  E.2/74 – SEND  IT ME 

BE SUCCESSFUL! 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 

 

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 

 

 

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) 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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