
Třída: 8.CD  

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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Třída: 8.D 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Dagmar Šmídová 

Zadání platí pro období: 25.3.-1.4. 

Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 

 

Práce navazuje na minulé úkoly. Netýká se Terezek a Járy. 

Student’s book – p.64, e.1,2 – send me by email 

                                          e.4 – one famous czech statue and one statue in Vodnany – write your own 

text about statues and people who are commemorated  - min. 5 + 5 sentences 

 

 

Třída: 8.D 

Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Dagmar Šmídová 

Zadání platí pro období: 25.3.-1.4. 

Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 

 

Pracovní sešit – str.41 - 42, cv.3 – je to obsáhlé, pokud něco nebudete vědět, nahlédněte do sešitu či 

přehledu učiva z loňského nebo předloňského PS, POPŘ. DO PŘEHLEDU MLUVNICE V TIŠTĚNÉ NEBO 

INTERNETOVÉ FORMĚ. 

LITERATURA – POKRAČUJTE VE ČTENÁŘSKÝCH DENÍCÍCH, protože nemůžete do knihovny, uznám i 

audio verze. Např. spousta četby se najde v archívu Českého rozhlasu, jenž je on-line. 

SLOH – NASTUDUJTE POUČENÍ O ÚVAZE – TABULKA STR.113 – a pošlete mi mailem svůj minulý úkol  

– pohled z mého okna – ale rozšířený o prvky úvahy. Co vás v těchto dnech napadne, když koukáte ze 

svého okna. Rozsah min.1,5 strany A4. Nehledejte nic na internetu. Pište, co opravdu vidíte ze svého 

okna. Hodně konkrétně! Které osoby, psy, co nesou, co dělají, jaký z toho máte pocit, co si o tom 

myslíte. Vy osobně! Každý originální nápad je vítaný. 

    Děkuji a mějte se co nejlíp to jde! DŠ 

 

 

mailto:Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz
mailto:Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz


 

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 

 

 

 

 

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: 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) 

 

 

 

 

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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