
Úkoly z minulého týdne 

 

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: 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 

 

 

 

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 
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Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Vršecká 

Zadání platí pro období: 26.3.-8.4.  

Email: jana.vrsecka@zsgvodnany.cz 

 

Protože řada z Vás ještě neodevzdala práci z minulého týdne, nemá smysl zadávat novou 

práci. Prodlužuji termín odevzdání na nejpozději 8.4. 

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

 

 

 

 

 

Nová zadání 

 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radek Hrdlička 

Zadání platí pro období: 1.4.-8.4.  

Email: radek.hrdlicka@zsgvodnany.cz  

 

 Úkoly si opište a vyplňte do školního sešitu.  

 Po příchodu do školy tento úkol bude kontrolován a známkován. 
 
Politická mapa světa 
 

1) Vyhledejte na internetu (nebo použijte školní atlasy) 5 nejlidnatějších (s nevíce obyvateli) 
států světa. Státy vyhledejte v atlasu a buďte schopní je ukázat na mapě. 

 
2) Vyhledejte 5 plošně (velikostí území) největších států světa. (znát, ukázat na mapě) 

 

3) Vyhledejte, jaké je státní zřízení u těchto států:  
a) Dánsko b) Japonsko c) Polsko d) USA e) Finsko f) Saudská Arábie g) Vatikán 

 
4) S pomocí atlasu rozhodněte, jestli je hranice mezi státy přirozená nebo umělá: 

a) Kanada x USA b) Česko x Německo c) Alžírsko x Mali d) Sýrie x Irák 
 

5) S pomocí atlasu rozhodněte, komu patří tato závislá území (kolonie) 
a) Grónsko b) Gibraltar c) Havajské ostrovy d) Pitcairnovy ostrovy 
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8.C – Dějepis – do 8.4.2020 

Učebnice strana 128  – 129. 

1) Sport zatracovaný i milovaný: přečíst, zapsat. 

2) Vypiš 5 sportovců 19. a 20. století, kteří naši zem proslavili. (do sešitu základní údaje). 

 

 

 

Předmět: Matematika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Lukáš Filip  

Zadání platí pro období: 26.3.-1.4.  

Email: lukas.filip@zsgvodnany.cz 

 

Jednoduchý návod na rovnice https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU 

PS – strana 137 celá a strana 142 celá (posílejte vyřešené příklady) 

Více informací na Teams – Office365 

 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Lukáš Filip  

Zadání platí pro období: 1.4. – 8.4.  

Email: lukas.filip@zsgvodnany.cz 

 

Tento týden opakování pohybu (dráha, rychlost, čas).  

https://www.zsgvodnany.cz/zet/File/ucitele/LukasFilip/7_03_rychlost-a-draha-

rovnomerneho-pohybu.pdf 

 

 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

Zadání platí pro období: 1.4. – 8.4. 

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

 

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

jazyka online zdarma 

 Učit se slovní zásobu 0. lekce 2. dílu – kromě jazykolamů (ty si pouze nahlas přečtěte) 

 Uč. s.81. cv. 14 – do školního sešitu sepsat dotazník o sobě dle vzoru 

 Přepsat a přeložit věty viz níže do školního sešitu 
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Petr jede do Prahy.     Klára möchte heute nicht kommen. 

Má barva očí je modrá.     Eva fährt im Juli nach Österreich. 

Chtěl bych si rezervovat pokoj na jednu noc.  Ich kaufe einen Computer. 

Chtěl byste místenku?     Am Abend gehen wir ins Theater. 

Jedeme do Německa.     Möchtest du in England leben? 

Má záliba je vaření.     Sie reserviert kein Zimmer. 

Hlavní město Rakouska se jmenuje Vídeň.  Meine Haarfarbe ist braun. 

Chtěl bys jet v létě do Švýcarska?   Im August feiern wir Namenstag. 

 

Na email mi posílejte jen ty úkoly, u kterých je to napsáno. Zbytek si zodpovědně vypracovávejte do 

školních sešitů. Jde především o to, abyste vše uměli průběžně, opakovali a nezapomínali. Kontrola 

všeho bude po návratu do školy. 

 

Nový díl pracovního sešitu si můžete v pondělí nebo ve středu vyzvednou ve vestibulu školy. 


