
8.A 
Zadání úkolů:20.-24.4.2020 

 
Český jazyk 
Skladba - práce s textem o tučňácích  - pracovní list volně zpracován dle učebnice str. 79, 
zaslán e-mailem, vložen na Teams, prosím o vypracování a zaslání zpět do 27. 4. 2020. 
Upravené zadání platí také pro skupinu B. 
Opakování větných členů  - https://www.umimecesky.cz/rozbory#kc171 
Komunikace a sloh – charakteristika – teorie viz učebnice str. 101. Napište v několika větách 
charakteristiku postavy Vodníka z balady K. J. Erbena – můžete psát o Vodníkovi z psané 
balady, nebo o filmovém Vodníkovi. Pište svými slovy, nepoužívejte internet. Práci mi prosím 
zašlete, ráda si ji přečtu. Zadání neplatí pro skupinu B. 
Průběžně zůstává četba knihy, příprava referátu o přečtené knize – prosím zaslat. 
Konzultace na telefonu číslo 602 496 124, e-mail janasajova@seznam.cz, Skype individuálně 
po předchozí dohodě.  
 
Český jazyk nápravný 
Pracovní list na procvičování pravopisu ě/je, mě/mně - zaslán e-mailem a vložen na Teams, 
prosím o vypracování a zaslání zpět do 27. 4. 2020. Upravené zadání platí také pro skupinu B.  
 
Matematika 
Skype vyučování - (po až čt). Pro ty, kdo se nemohou či nechtějí zúčastnit platí: Statistika. 
Návod - jak na to - učebnice text strana 126 až 127 (modus + medián), 129 (diagramy řešený 
příklad č. 1), 135 (diagramy řešený příklad č. 2). Vypracuj příklady uložené zde: 
https://www.uschovna.cz/zasilka/XJISU5JLD5TZ6K65-6ZE/. Na konci týdne také kvíz 
https://kahoot.it/challenge/08168094?challenge-id=e383f505-0bf3-4809-916a-
07d7880a1bee_1587299811284 (po kliknutí na tento odkaz vyplň své jméno a kvíz se ti 
spustí, měj po ruce kalkulačku). Vše mi odešli ke kontrole nejpozději v pondělí 27. 4. do 
12:00. 
 
Anglický jazyk,  skupina AJ 1 
- procvičujte otázku v předpřítomném čase Have you ever + 3. tvar slovesa? Už jsi někdy...? 
1.trénujte otázky v Quizletu online 
2.vypracujte cvičení v PS str. 53/4 – vytvořte otázky a odpovězte za Bena (například Yes, I 
have. / No, I haven't.)  
- pracujte s textem v PS str. 51/5 – přečtěte si e-mail a odpovězte na otázky slovem nebo 
krátkou větou (slovíčka, která neznáte, si přeložte) 
- procvičte si své poslechové dovednosti ve cvičení v PS str. 48/1 – poslouchejte a označte, o 
kterých tématech se lidé baví) 
- zopakujte si čísla a naučte se, jak se v angličtině tvoří velká čísla – vypracujte pracovní list 
(pracovní list ke stažení najdete na stránkách) 
Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v 
rubrice Domácí úkoly a testy 8. A AJ 1. Pracovní list rovněž dostanete v e-mailu. 
Zadané úkoly posílejte na e-mail (anglictina.scholaviva@gmail.com) nebo na WhatsApp. 
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Anglický jazyk, skupina AJ 2 
Pokračujte v procvičování předpřítomného času s NEVER - nikdy 
Vypracujte v PS str. 49 cv. 6 Napište pravdivé věty o sobě. (I have/I have never + 3. tvar 
slovesa) 
Př. I have never seen a ghost. (Nikdy jsem neviděl ducha) 
Poskládejte písmena do správného pořadí a vytvořte slova PS str. 48 cv. 3 a,b - RUBBISH 
procvičujte také online 
Procvičujte na www.alfbook.cz      přístupový kód ucimesedoma    podívejte se, jak se 
přihlásit Project 3 -5A,B,C Experiences 
Úkoly a dotazy na www.novaanglictina.cz  Napište úkoly z PS a cvičení, která jste procvičili 
online (školní stránky, Alfbook) 
Všechny úlohy jsou na škol. stránkách www.scholaviva.wordpress.com v rubrice Domácí 
úlohy 8.A 2. skupina 
 
Německý jazyk 
Vyrobte si kartičky na procvičování slovní zásoby 8. lekce - na jednu kartičku napište 
německý výraz, na druhou český výraz.Vytvářejte dvojice a opakujte si slovíčka. Zařaďte do 
kartiček i způsobová slovesa. 
 
Dějepis 
Učebnice str. 74-75 – pozorně si přečtěte o revoluci ve Francii, prohlédněte si obrázky vedle 
článku a do sešitu si opište rámeček. Pak si přečtěte „Pokus o sjednocení Itálie“, podívejte se 
na mapu Itálie a na obrázek s Garibaldim. Do sešitu si opište zelený rámeček za článkem. 
V pracovním sešitě vypracujte stranu 32 podle učebnice. Na „teams“ najdete nápovědu. 
 
Zeměpis  
Učebnice str. 73 -75 – „Visegrádské země“ přečtěte si pozorně vše o Polsku, Maďarsku a 
Slovensku a zároveň si vypracujte stranu 43 v pracovním sešitě. Znovu si opakujte hlavní 
města Evropy na „umímefakta“, bude testík.  
 
Chemie  
Uč. str. 75 – přečtěte si text „Hoření cukru“ a pak žlutý rámeček, co jsou to katalyzátory. 
Tento rámeček si krasopisně opíšete do sešitu. Pak si přečtete na str. 76 „Proč a jak probíhají 
chemické reakce?“ a do sešitu opíšete oba žluté rámečky – napište nejdřív exotermické 
reakce – jsou…..a pod to endotermické reakce – jsou takové, které…. 
PS str. 28 – vypracujte všechna cvičení. 
 
Přírodopis 
Učivo: Sluch, učebnice str.88-90 
Úkol č.1:Pracovní list Sluch, termín odevzdání (zaslání PL nebo jen správných odpovědí):24.4. 
Úkol č.2: online procvičování 
stavba oka: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2021 
stavba ucha: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2020   
smysly zvířat +kvíz: https://www.denik.cz/zvireci-denik/kviz-deniku-smysly-zvirat2020.html 
Zpracované učivo Sluch + PL Sluch  bude zaslán emailem + vložen do složky PŘ v M Teams. 
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Fyzika 
Doplněná prezentace o ZVUKU a zápis látky co máte umět je v Teamsech.  On-line test 
budete mít také v Teamsech, lze vyplňovat přímo v programu. Pro ty, kteří nemají možnost 
práce v Teamsu (někteří hlásili technické problémy doma) test zašlu na mail.  
 
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.   
 
Pracovní výchova, skupina 2 
Kupte si semínka řeřichy a dejte je do květináče s hlínou, sledujte, jak porostou. Až vám 
řeřicha vyroste tak do 10 cm, tak si ji dejte na chleba s máslem. Je tam hodně vitamínů! 
 
Výchova ke zdraví 
Pěstuj zdravý životní styl i ve ztížených podmínkách.  
 
Občanská výchova  
Základní práva a svobody – učebnice str. 66 – 71, 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va_v_%C4%8Cesku 
 
Tělesná výchova  
Tento týden si každý sám, podle svých zájmů, vyberte sport nebo cvičení, kterému se chcete 
věnovat. Na konci týdne mi pošlete na email petrapolaskova111@gmail.com odkaz nebo 
seznam sportovních aktivit. Budu se těšit. I práce ���� je tělesná aktivita. Řadu domácích prací 
zvládnete. Nezapomínejte a dbejte na osobní bezpečnost při práci i při sportování.    
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