
8.B 
Zadání úkolů: 27.-30.4.2020 

 
Český jazyk 
Skladba – souvětí souřadné a podřadné, významové poměry - pracovní list zaslán e-mailem, 
vložen na Teams, prosím o vypracování a zaslání zpět do 4. 5. 2020. Zadání neplatí pro 
skupinu B. 
Stále opakování větných členů  - https://www.umimecesky.cz/rozbory#kc171 
Komunikace a sloh – charakteristika – pracovní sešit str. 55, cvičení 5.  Zadání platí také 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 vlastních jmen - zaslán e-mailem a vložen na Teams, 
prosím o vypracování a zaslání zpět do 4. 5. 2020. Upravené zadání platí také pro skupinu B.  
 
Matematika 
Skype vyučování - (po až st). Pro ty, kdo se nemohou či nechtějí zúčastnit platí: Statistika. 
Pondělí: modus a medián - zopakuj si - učebnice strana 126 žlutý text a vypočítej 127/4, 
136/2 (jen modus a medián), 136/4 (medián). Úterý: práce s grafem - učebnice 130/2 
(včetně kruhové diagramu na str. 131), 136/3 (návod - nejprve na základě údajů sestav 
tabulku, poté převeď zjištěné hodnoty na % a nakonec vytvoř kruhový diagram). Středa: 
vypracuj příklady uložené zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/XQ68H2KMJTUMIY5K-FU6/ 
(žáci K. P., L. K., N. Ž. pouze druhou úlohu - týkající se 7.A). Vše mi odešli ke kontrole 
nejpozději v pondělí 4. 5. do 10:00. 
 
Anglický jazyk 
Opakujte tvoření předpřítomného času  
Procvičujte pravidelná a nepravidelná slovesa (seznam máte), můžete i online 
Vypracujte v PS str. 51 cv. 4 s JUST (= právě, zrovna jsem něco udělal) 
Př. I have + JUST + 3.tvar slovesa v tabulce 
Pracovní sešit str. 52 cv. 1 – vyberte správný výraz 
Úkoly posílejte na www.novaanglictina.cz  
Procvičujte také na www.alfbook.cz          přístupový kód  ucimesedoma 
Všechny úlohy jsou na škol. stránkách www.scholaviva.wordpress.com v rubrice Domácí 
úlohy 8.B 
 
Německý jazyk 
Stále procvičujte slovní zásobu, fráze a způsobová slovesa pomocí kartiček. 
 
Občanská výchova 
Základní práva a svobody, str.66-67, pročíst a stručný zápis. 
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Přírodopis 
Učivo: Čich, chuť, hmat, učebnice str.90-92 - přečíst a prohlédnout si obrázky. 
Úkol - online procvičování: 
 
CNS, ZRAK, SLUCH: https://kahoot.it/challenge/09154973?challenge-id=ada92553-7e42-
4d9b-8de0-14f27f46234e_1587932281468 (na tomto odkaze procvičování,  napiš tvoje  
jméno+třídu  a kvíz se spustí; v případě, že by byl třeba pro spuštění PIN: 09154973). Pošli mi 
výsledek tvého snažení. 
 
Zpracované učivo Čich, chuť, hmat  - zasláno e-mailem+nahráno do složky v M Teams. 
 
Fyzika 
Další část prezentace o ZVUKU je v Teamsech.  Pro ty, kteří nemají možnost práce v Teamsu 
(někteří hlásili technické problémy doma) test zašlu na mail.  
S pomocí prezentace udělejte i online testy zde:  
 
Charakteristika vlny - https://www.skolasnadhledem.cz/game/2511 
 
Kmitavý pohyb - https://www.skolasnadhledem.cz/game/2508 
 
Šíření zvuku - https://www.skolasnadhledem.cz/game/2516  !!druhá část obsahuje výpočty, ty 
počítej bokem na papír a poté mi pošli foto.  
 
Nezapomeň poslat printscreen nebo foto výsledků na chat do Teamsu nebo na Messenger či 
uložit jako obrázek do své složky.  
 
Dějepis 
Učebnice str. 76-77 – pozorně si přečtěte „Pokus o sjednocení Německa“, prohlédněte si 
obrázky vedle článku a do sešitu si opište rámeček. Odpovězte na otázky za článkem. Pak si 
přečtěte „Revoluce v habsburské monarchii“, podívejte se na mapu habsburského soustátí a 
všimněte si, která území patřila do tohoto soustátí.  V pracovním sešitě vypracujte stranu 33 
podle učebnice a na straně 34 udělejte cvičení 6. 
 
Zeměpis  
Učebnice str. 76 – ústně si zopakujete celou stránku o střední Evropě. V pracovním sešitě na 
straně 44 – opakování – střední Evropa a na str. 45-46 závěrečné opakování zakroužkujte 
správné odpovědi a pošlete mi ofocené na můj mail. Znovu si opakujte státy a hlavní města 
Evropy, taky vodstvo na „umímefakta“. 
 

Chemie  
V PS na str. 29 si nejdříve procvičíte minulou látku o exotermických a endotermických 
reakcích ve cvičeních 9, 10, 11. Pak si vezměte učebnici na str. 77 a přečtěte si „Může se 
hmota ztratit?“. Do sešitu si napište nadpis a opište žlutý rámeček. Pod žlutým rámečkem si 
pozorně přečtěte text, abyste pochopili počítání atomů ve sloučeninách a hned si to 
procvičte v PS str.29/12.  Pak si ještě udělejte cvičení na str. 30/13, 14. Koncem týdne pošlu 
vypracování pro kontrolu. 
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Pracovní výchova, skupina2 
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! 
Toto zůstává, můžete si zasadit i něco jiného, třeba fazolky nebo dýňová semínka nebo, co 
máte po ruce. 
 
Volitelný předmět Domácnost 
Určitě zkoušíte občas něco připravit nebo pomáháte rodičům v kuchyni. Budu se těšit na 
fotky hotového pokrmu na e-mailu jhegnerova@seznam.cz 
 
Tělesná výchova 
Měsíc duben je měsícem bezpečnosti. Letos už po několikáté si zopakujte bezpečné chování 
v dopravě. Dbejte vždy osobní bezpečnosti, ať jste chodec nebo cyklista.  
 
https://www.ibesip.cz/aplikace-viditelnost/ 
 
https://www.ibesip.cz/Besip/media/Besip/data/web/soubory/rodic/Letak_BESIP_tisk.pdf 
 
Komu chybí škola a testy, může vyřešit dopravní test. Kdo mi pošle na email, zašlu správné odpovědi. 
Příští týden zveřejním správné výsledky zde. 
https://www.ibesip.cz/Besip/media/Besip/data/web/testy/2016-testy-dv/test-1.pdf  
 
Děkuji za Vaše emaily, vypracuji statistiku ����Vašich aktivit. Pokud jste ještě neposlali krátký 
popis aktivit, učiňte tak nyní. Můžete poslat i zajímavý odkaz, podělíme se. Můj tip Asper 
Šumperk trénuje po síti, live stream, pro naše borce. Připomínám posilujeme vždy bez 
zátěže,  https://www.facebook.com/aspersumperk/ . Taneční nápad pro ostatní ����. Jde o 
starou písničku, moc stará a choreografie je možná pro malé děti, ale zkusme si hrát jako 
malé děti. Potrénujte, pro odreagování https://www.youtube.com/watch?v=lzDQJT3F_80. 
Čeká nás prodloužený víkend.  V pátek máme všichni volno. Přeji Vám Všem prázdninovou 
pohodu. 
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