
8.B 

Český jazyk 
Dokončit pracovní listy v mluvnickém sešitě. Cvičení 16 z učebnice str. 57 – vypracovat do 
mluvnického sešitu. 
Četba knihy, příprava referátu o přečtené knize. 
Učivo pro žáky – varianta B  
V nalepených pracovních listech vypracuj jen cvičení 11 z učebnice str. 55 – vymysli hlavní 
větu. Ve všech souvětích pak urči podmět a přísudek. 
Cvičení 13, 14, 15 v nalepených pracovních listech nemusíš vypracovat. 
Cvičení 16 z učebnice str. 57 splň za pomoci nápovědy, napiš do mluvnického sešitu. 
Čti knihu, připrav si referát o přečtené knize. 
Konzultace na telefonu číslo 602 496 124, e-mail janasajova@seznam.cz 
 
Matematika 
Operace s mocninami: násobení mocnin - níže uvedená videa ukazují postup - jak se násobí 
mocniny. Vyber si to, které ti lépe vyhovuje a s jeho pomocí se pokus vypočítat tyto úlohy: 
učebnice 100/ 4 a 5, 101/10, 102/ 2 a) až h). Práci mi zašli do pondělí 23.3. 10:00. 
https://www.youtube.com/watch?v=esbJ6DndUNgčas  - prvních 5 minut 
https://www.youtube.com/watch?v=6AVS8TSt218 
 
Fyzika 
Končíme téma Meteorologie. V Teamsech vyplnit zadané online testy a podívat se na 
výukové video v určených sekvencích. Vyplnit zaslané křížovky dle pokynů.  

Volitelný předmět Informatika 
Dokončujte soutěžní úkoly do OfficeArény – zadání máte na www.soutezarena.cz – jde o 
úkol ve Wordu a v Excelu.  

Výchova ke zdraví 
Koukněte se na video na odkazu v Teamsech.  
 
Pracovní výchova - skupina1 
Začínají práce na zahradě. V rámci zdravé procházky nebo činnosti venku koukněte kolem 
sebe, kde by bylo vhodné co ostříhat a omladit, vy co bydlíte v panelácích cestou na 
procházku nenechte ležet na zemi odpadek, co tam nechal jiný nezodpovědný občan. Dbejte 
o své zdraví.  
 
Anglický jazyk 
Trénovat nepravidelná slovesa podle seznamu. Jsou vlepená ve ŠS nebo na přebalu 
pracovního sešitu. Simonka si vlepí, neměla ve škole ŠS, což bylo správné, mohla se doma 
učit. PS str. 46 cv.1 dokončit křížovku - pozor na pravidelná slovesa - koncovka -ed. Opakovat 
nebo dokončit cvičení v PS s. 44/1,2 a 44/3,4 na předpřítomný čas. Slovní zásoba PS str. 
83/5A opakovat průběžně. Přehled gramatiky je v PS na straně 78. 

https://www.youtube.com/watch?v=esbJ6DndUNg%C4%8Das
https://www.youtube.com/watch?v=6AVS8TSt218
http://www.soutezarena.cz/


www.scholaviva.wordpress.com. Zde můžete opakovat předpřítomný čas i nepravidelná 
slovesa. 
 
Tělesná výchova 
Rozvoj tělesné zdatnosti dle možností žáka, BEZ ZÁTĚŽE, víme, známe, s váhou vlastního těla. 
https://www.facebook.com/ArmadaCeskerepubliky/videos/144830986823288/ 
 
 
Dějepis 
 uč. str.64 -  Boj za nezávislost – přečíst, odpovědět si ústně na otázky za článkem, do sešitu si 
udělej výpis z článku nebo opiš rámeček. 
 
Zeměpis  
uč. str. 58 – vyzkoušej si, co sis zapamatoval. Str. 59 – Západní Evropa – pozorně si přečti po 
str. 61 a vypracuj cvičení v PS str. 36-37. 
 
Chemie 
 uč. str. 60 -61 Většinu prvků tvoří kovy – přečíst a do sešitu vypište všechny kovy. Na 
internetu www.zshavl.cz si najděte kovy – prezentaci a pak si udělejte test na kovy. 
 
Pracovní výchova - skupina 2 
Pokuste se zhotovit jednoduchou roušku podle internetu tak, abyste ji mohli použít. 
 
Výtvarná výchova 
Nakresli vašeho domácího mazlíčka. Pokud nemáte, jakékoliv zvíře dle vlastního výběru. 
 
Volitelný předmět Domácnost 
Zavzpomínejte, jaké znáte vitamíny. Pomocí internetu můžete vyhledat, v čem se nachází. 
Víte, co je medvědí česnek a co obsahuje? Právě v tuto dobu začíná vyrůstat. Poznáte tu 
zdraví prospěšnou rostlinu? 
 

http://www.scholaviva.wordpress.com/
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