
Třída: 8. C 

Předmět: anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Daniela Soukupová 

Zadání platí přibližně pro období: do 8. 4. 2020 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

 

V další části samostudia  pokračujte v UNIT 1. 

UNIT 1D 

slovíčka 1D – pracovní sešit strana 81 

gramatika – pracovní sešit strana 75 / tabulky 1.6 a 1.7 

učebnice strana 14 – KIDS (přečtěte si příběh The test) 

pracovní sešit strany 10 -11 / cvičení 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

Vaše odpovědi ze cvičení 3 a 4 na straně 10 v pracovním sešitě mi pošlete na uvedenou 

adresu. Děkuji. 

 

 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Lukáš Filip  

Zadání platí pro období: 26.3.-1.4.  

Email: lukas.filip@zsgvodnany.cz 

 

V učebnici na straně 66 si prostudujte kapitolu Kmitavý pohyb. 

  

Poznámky: 

Kmitavý pohyb 

 Kmitavý pohyb = pohyb, při kterém výchylka opakovaně roste a klesá 

  (zakreslete si graf kmitavého pohybu) 

 Periodický kmitavý pohyb = výchylka se pravidelně opakuje 

  (zakreslete si graf periodického kmitavého pohybu) 

 Harmonický kmitavý pohyb = výchylka je nahoře i dole stejná 

  (zakreslete si graf harmonického kmitavého pohybu) 
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Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

Zadání platí pro období: 26.3.-1.4.  

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

 

 K zopakování učiva webová stránka www.umimenemecky.cz – procvičování 

německého jazyka online zdarma 

 Procvičovat slovní zásobu celé 8. lekce 

 Opakování  7. a 8. lekce - přepsat a přeložit věty viz níže do školního sešitu 

 

Chtěla bych jet do Německa a tam se učit německy. 

Přijdu v půl 7. 

Petr je ve městě. 

V prosinci slavíme Vánoce. 

Chtěli bychom jet do Anglie a tam fotografovat Big Ben. 

V létě jezdí na kole. 

Chtěl bys navštívit Chorvatsko a koupat se v moři? 

V září začíná škola. 

Kolik je hodin? 

Moje rodina je v divadle. 

 

 Učebnice s. 79, cv. 8 - do školního sešitu vypsat časování slovesa „fahren“ 

 Učebnice s. 79, cv. 9 - přepsat do školního sešitu a správně doplnit  

 Učebnice s. 80, cv. 13 – předloha pro sepsání pozdravu – vypracovat pozdrav 

z výletu/dovolené (minimálně 7 vět včetně oslovení a rozloučení) a poslat 

nejpozději 1. 4. na email Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

 

 

 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jan Straka  

Zadání platí pro období: 26.3.-10.4.  

Email: jan.straka@zsgvodnany.cz 

 

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

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Vršecká 

Zadání platí pro období: 26.3.-1.4.  

Email: jana.vrsecka@zsgvodnany.cz 

 

Poznámky najdete na stránce https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/vrsecka-jana 

 

 

 

 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radek Hrdlička 

Zadání platí pro období: 26.3.-1.4.  

Email: radek.hrdlicka@zsgvodnany.cz  

 

 Poznámky: udělejte si zápis do sešitu, naučte se jej 

názvy stát a oblastí, které se v zápisu vyskytují, vyhledejte na mapě 

Zápis: 

Politická mapa světa 

 Zachycuje polohu a rozlohu jednotlivých států a dalších území 

 Státy (cca. 200 na světě) a závislá území (kolonie) 

 Je dynamická – proměňuje se v čase (státy vznikají a zanikají) 
Hranice: 
• Přirozené (hory, řeky) 
• Umělé (poledníky, rovnoběžky) 
• Najděte příklady jednotlivých druhů hranic. 
Závislá území 
• Zámořské departmenty [depártmány] Francie 
• Území, která nejsou samostatnými státy (nemají vlastní vládu, parlament…) 
• Vyhledejte, komu patří: Grónsko, Falklandy, Portoriko, Ceuta, Nová Kaledonie 
Stát: 

 Co musí mít, aby byl státem: 
1. Ohraničené území  
2. Obyvatelstvo 
3. Řídící úřady (prezident, vláda, parlament, policie…) 
4. Armáda zajišťující nezávislost 
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8.C. -  Dějepis – do 1.4.2020 

 
Učebnice strana 126 – 127. Přečíst, seznámit se s učivem, udělat krátké poznámky. 
Zpracovat otázku č.2 (127). 

- Vysvětlete, jak technické novinky ovlivnily životy lidí. (stručné, krátce do sešitu). 
 

 

 

 

 

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: Matematika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Lukáš Filip  

Zadání platí pro období: 26.3.-1.4.  

Email: lukas.filip@zsgvodnany.cz 

 

Začneme rovnice. Pro vás je to nová látka, ale s rovnicemi jste se už setkali několikrát, hlavně 

ve fyzice. Takže se toho nebojte a vzpomeňte, co jsme si říkali. Když u neznámé 

přičítáme, tak to číslo přehodíme na druhou stranu rovnice a tam se bude odčítat. Když 

máme násobení, tak na druhé straně to bude dělení.  

Do školního sešitu si opište přiložené poznámky, a pak se pokuste vyřešit jednoduché rovnice 

v PS na straně 136/4. 
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