
8. A 
Zadání úkolů: 23.-26.3.2020 

 
Český jazyk 
Pracovní sešit str. 43, cvičení 2. 
Průběžně zůstává četba knihy, příprava referátu o přečtené knize. 
Učivo pro žáky – varianta B:  
Pracovní list – vyznač podměty a přísudky dle nápovědy. Posláno e-mailem, prosím o zaslání 
zpět do 27. 3. 2020. 
Čti knihu, připrav si referát o přečtené knize. 
Konzultace na telefonu číslo 602 496 124, e-mail janasajova@seznam 
 
Matematika  
Skype vyučování - každý den dle zaslaného rozvrhu. Pro ty, kdo se nemohou či nechtějí 
zúčastnit platí úkoly uvedené níže. Operace s mocninami: dělení. Návod - jak na to - 
vysvětlují videa na konci odstavce. Vyber si to, které ti nejvíce vyhovuje. Pokus se pomocí 
tohoto postupu vypočítat úlohy v pracovním sešitě. Doporučené rozvržení práce: pondělí 85/ 
19 b, úterý 85/ 19 c + d, středa učebnice 103/ 4. Práci mi zašli souhrnně nejpozději ve čtvrtek 
26. 3. do 10:00.  
https://www.youtube.com/watch?v=esbJ6DndUNgčas  - čas 4:52 až 12:10 
https://www.youtube.com/watch?v=Ihlf-FcrHYc 
https://www.youtube.com/watch?v=g6kfE2CAYU4 
https://www.youtube.com/watch?v=f_Cx-4HEinQ 

 
Fyzika 
Končíme téma Meteorologie. Pro přihlášenév v Teamsech: - budou zadány křížovky do 
dvojice, které určím. Spojte se přes chat nebo Messenger a společně zpracujte, pak dáte 
dohromady všichni vše v jeden výsledek. 
Pro ostatní co nejsou v Teamsech:  zpracujte na papír otázky ze str. 80 u obrázku Sovy, jedná 
se o čísla 1 až 7. K vypracování použijte internet.   
 
Anglický jazyk – skupina AJ 1 
- opakujte si nepravidelná slovesa, slovíčka 5. lekce a předpřítomný čas 
- vypracujte cvičení v PS str. 45/5 – použijte dané výrazy v předpřítomném čase, str. 46/2 – 
napište pravdivé věty podle sebe v předpřítomném čase (I have/haven't + 3. tvar slovesa) 
 
Anglický jazyk, skupina AJ2 
Opakovat slovní zásobu PS str. 83/5A. Učebnice str. 56, cv. 2, práce s textem Ambitions. 
Z prvního textu vypiš pět tvarů předpřítomného času s osobou. Př. I´ve been… Vypracuj uč. 
str. 57, cv. 4a  - Vyhledej v článku Ambitions chybějící tvary předpřítomného času a dopiš je 
do vět. Opakuj slovní zásobu k textu Ambitions v PS s. 83/5A. Je možné část přeložit 
s využitím překladače nebo slovníku. Na školních stránkách  www.scholaviva.wordpress.com 
opakovat předpřítomný čas, kolokace - slovní spojení, nepravidelná slovesa. 

https://www.youtube.com/watch?v=esbJ6DndUNg%C4%8Das
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Vypracovaný úkol uč. str. 57/4a, pět tvarů předpřítomného času s osobou můžeš odeslat na 
mail novaanglictina@seznam.cz  
Stránky určené k procvičování: www.alfbook.cz  zadej univerzální kód školy ucimesedoma 
Project 3, Unit 5A,B Experiences 
 
Dějepis 
Učebnice str.65 –66 České země a habsburská monarchie – přečíst, do sešitu opsat rámeček, 
můžete si ho upravit tak, aby zápis byl přehledný. Přečtěte si zajímavost o Ferdinandu I. 
Dobrotivém na str.66. Vypracuj v PS str. 24. 
 
Zeměpis  
Uč. str. 62-63 – pozorně si přečti o Irsku a Francii a vypracuj v PS str.38. Potom si zakroužkuj 
správné odpovědi na str. 35 a 39 a pošli mi to na můj email. Mělo by to vypadat asi takto: 1c 
2a, 3a…..10b.          Můj email:  dagmara.vol@seznam.cz    
 
Chemie  
Učebnice str.62-63 přečíst halogeny. Na www.zshavl.cz si najděte nekovy a pak prezentaci 
halogeny. Udělejte si zápis do sešitu podle prezentace, kdosi to může vytisknout, má 
ušetřenou práci. V PS byste měli mít vypracované stránky 25-26. 
 
Výchova ke zdraví: 
Dodržovat pravidla zdravého životního stylu. 
 
Přírodopis 
Nervová soustava, úvod - uč. str. 76-77; přehled učiva a pracovní list zaslán emailem nebo 
nahrán do složky Př v aplikaci  Microsoft Teams, termín odevzdání pracovního listu Nervová 
soustava do 26.3. 
Aplikace  Microsoft Teams - ofocené správné řešení pracovního listu Kůže, str. 25, pouze si 
zkontrolujte správné výsledky a opravte chyby, neposílejte 
Centrální nervová soustava - uč str. 77-79 přehled učiva  bude 23.3. zaslán emailem nebo 
nahrán do složky Př v aplikaci Microsoft Teams-  přečíst a prohlédnout si obrázky v učebnici 
 
Tělesná výchova 
Relaxační cvičení 
 
Pracovní výchova, skupina PV2 
Pokuste se zhotovit jednoduchou roušku podle internetu tak, abyste ji mohli použít- toto 
zůstává. Poradím vám, jak jednoduše vyrobíte roušku. Z papírového kapesníčku a pomocí 
gumiček. 
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