
8.B 
Zadání úkolů: 14.-17.4.2020 

 
Český jazyk 
Skladba - práce s textem o Benátkách – pracovní list zaslán e-mailem, vložen na Teams, 
prosím o vypracování a zaslání zpět do 19. 4. 2020. Upravené zadání platí také pro skupinu B. 
Procvičování významových poměrů v souvětí - https://www.skolasnadhledem.cz/game/598, 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/600  
Konzultace na telefonu číslo 602 496 124, e-mail janasajova@seznam, Skype individuálně po 
předchozí dohodě. 
 
Český jazyk nápravný 
Pracovní list na procvičování pravopisu předložek s/se, z/ze, zaslán e-mailem a vložen na 
Teams, prosím o vypracování a zaslání zpět do 19. 4. 2020. Upravené zadání platí také pro 
skupinu B.  
 
Matematika 
Skype vyučování - (út až čt). Pro ty, kdo se nemohou či nechtějí zúčastnit platí: Statistika. 
Návod - jak na to - učebnice text strana 119 až 121. Aritmetický průměr - strana 124 - řešený 
příklad. Video opora - T. Chabada, Matýskova matematika, viz. níže. Vypracuj úlohy: 
učebnice strana 136/1, pracovní sešit strana 101/2, 104/9, 10 a) a b) (u úlohy č. 9 a 10 pouze 
aritmetický průměr). Práci mi zašli nejpozději v pondělí 20. 4. do 10:00. 
https://www.youtube.com/watch?v=H7L9eoOztTc (prvních 8 minut) 
https://www.youtube.com/watch?v=fei07aW1ltA 
 
Anglický jazyk  
Opakování slovní zásoby Rubbish PS s. 83 5/C i online 
Dokončete uč. str. 61 cv. 4a, dále PS str. 49 cv. 4  
Opakujte předpřítomný čas a nepravidelná slovesa i online 
PS str. 49, cv. 5 doplňte předpřítomný čas s never = nikdy - vkládáme takto: (She has/ She 
has+never+3. tvar slovesa), používejte kladné i záporné tvary (never) 
Odkazy na všechny  online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v 
rubrice   
Domácí úkoly 8.B 
Úkoly posílej na novaanglictina@seznam.cz 
 
Německý  jazyk 
Dodělejte si zadané úkoly z minulého týdne. Opakujte si slovní zásobu z předešlých lekcí. 
 
Přírodopis 
Učivo:  Funkce  zrakového ústrojí, onemocnění zraku, optické klamy, uč. str. 86-88 
Pro zajímavost Optické klamy: 
 https://www.studenta.cz/10-nejlepsich-optickych-klamu-ktere-zmatou-i-
vas/r~st:article:674/ 
Úkol: Pracovní list  Zrak, termín odevzdání do:17.4. 
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Zpracované učivo s PL  bude zasláno  emailem a nahráno do složky PŘ v M Teams:14.4. 
 
Fyzika 
Dodělat pracovní list – křížovka. Je vložená v Teamsu. Dodělávejte a čtěte nové texty 
v prezentaci o Zvuku (doplněné v Teamsu, ostatním posláno na mail) 
 
Dějepis 
Učebnice str. 73 – pozorně si přečtěte opakování a nezapomeňte se podívat na časovou osu 
dole za článkem. V pracovním sešitě vypracujte stranu 31 podle učebnice. 
 
Zeměpis 
Učebnice str. 70 -72 – „Alpské země“ přečtěte pozorně vše o Rakousku, Švýcarsku a 
Lichtenštejnsku a zároveň si vypracujte stranu 42 v pracovním sešitě. Znovu si opakujte 
hlavní města Evropy. Test v PS str. 35 a 39 poslat na dagmara.vol@seznam.cz   (kdo mi ještě 
neposlal). 
 
Chemie  
Na www.zshavl.cz si ještě jednou projděte periodickou soustavu prvků a procvičte si určování 
chemické vazby. Určete chemickou vazbu u těchto sloučenin: HF, SO, SiO a pošlete mi 
vypracování mailem. V učebnici na str. 74 si přečtěte „ Co ovlivňuje průběh chemických 
reakcí“ a nadpis opište do sešitu a pak opište ty žluté rámečky do sešitu pod sebe. 

 
Volitelný předmět Informatika 
Měli byste mít hotové úkoly v rámci soutěže OfficeArena. Byly pro všechny, ne jen pro 
soutěžící. Takže dodělávejte a odesílejte ke kontrole – už poslední výzva.   
 
Volitelný předmět Domácnost 
Šijete doma ochranné roušky?  Zapojte se do práce. Pokud nešijete, pomáhejte vaše látkové 
roušky žehlit. 
 
Pracovní výchova, skupina2 
Můžete upéct velikonočního beránka nebo velikonoční muffiny. Pošlete foto, jak se vám to 
povedlo – zůstává. 
 
Tělesná výchova 
Vrátíme se k našemu oblíbenému volejbalu ����. Pro cvičení si najděte bezpečný prostor. 
Trénuj s hvězdami v Denik.cz 
https://www.denik.cz/ostatni_sport/video-volejbal-pinkani-toaletak-byvaly-reprezentant-
jiri-popelka-20200408.html?fbclid=IwAR239hU1sVCOI4Or9QvbzsH4Yt_b6Dqz37J-
6qoJDSEG5L5ZAZjzMhwP4gQ 
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