8.B
Zadání úkolů: 26. - 29.3.2020
Český jazyk
Průběžný úkol napříč všemi předměty. V dnešní době komunikujete velmi často v psané
podobě. Přemýšlejte nad zněním svých zpráv (nejen pro učitele), promýšlejte kompozici
jazykových sdělení. Zopakujte si pravidla interpunkce v souvětí, jak se správně píše oslovení,
psaní podmiňovacího způsobu (bychom, byste…) atd.

Anglický jazyk

Slovní zásoba PS str. 83 5A dokončovat Ambitions
Z článku Ambitions vypiš pět nepravidelných sloves do ŠS
Procvičování online : www.alfbook.cz univerzální kód školy: ucimesedoma – Project 3,Unit 5
Experiences
Školní stránky angličtiny: www.scholaviva.wordpress.com -předpřítomný čas, nepravidelná
slovesa
Dotazy, zasílání úloh na www.novaanglictina.cz

Matematika

Skype vyučování - každý den dle zaslaného rozvrhu. Pro ty, kdo se nemohou či nechtějí
zúčastnit platí tyto úkoly: učebnice, strana 103, cvičení 6 a 7. Práci mi zašli nejpozději
v pondělí 30. 3. do 10:00. Návod: učebnice strana 102 - žluté odstavce nebo výuková videa:
https://www.youtube.com/watch?v=7r4tcPPKprI
https://www.youtube.com/watch?v=A1hqy6yTFZg
https://www.youtube.com/watch?v=nuoG2Rvn4fw

Dějepis

Přečtěte si „ Národní obrození“ na str. 67 a do sešitu si opište rámeček na str.69 tak, abyste
to měli přehledné. PS – str. 24/15,16, str. 29/17,18. Na internetu si najděte tuto prezentaci a
celou ji projděte.
https://www.oakostelec.cz/moodle/pluginfile.php/3454/mod_resource/content/0/Dej_2_T
a_Narodni_obrozeni.pdf

Zeměpis

Uč. str. 64-65 – pozorně si přečtěte státy Beneluxu – Belgie a Nizozemsko. Vypracujte v PS
str.38/1,2,3- dole. Postupně se naučte všechna hlavní města evropských států.
Ještě jsem nedostala od všech vypracování testu z minula! Můj email:
dagmara.vol@seznam.cz

Chemie

Učebnice str.64-65 - přečíst významné nekovy a polokovy. Na www.zshavl.cz si najděte
nekovy a prezentaci uhlík, síra, fosfor.Udělejte si zápis do sešitu podle prezentace, kdo si to
může vytisknout, má ušetřenou práci. V PS byste měli mít vypracované stránky 25-26.

Pracovní výchova, skupina 2

Pomůžete mamince s úklidem – umýt nádobí, utřít prach, vysát, vytřít podlahu, pečovat o
květiny, vynést odpadky aj.

Tělesná výchova
Relaxační cvičení

Volitelný předmět Domácnost

Na stránkách http://www.icss.cz/index.php/seznam-alergenu najdete seznam alergenů.
Pozorně si článek pročtěte a písemně odpovězte na otázky, co jsou alergeny a jaké jsou
projevy alergické reakce. Do pátku 3. 4. mi vaše odpovědi pošlete na jhegnerova@seznam.cz

