
8.A 
Zadání úkolů: 6.-8.4.2020 

Velikonoční prázdniny: 9.-10.4.2020 
 
Český jazyk 
Malý jazykový rozbor – pracovní list zaslán e-mailem, vložen na Teams, prosím o vypracování 
a zaslání zpět do 10. 4. 2020. Zadání neplatí pro variantu B. 
Konzultace na telefonu číslo 602 496 124, e-mail janasajova@seznam 
 
Český jazyk nápravný 
Pracovní list na procvičování pravopisu předpon s-, z-, vz-, zaslán e-mailem a vložen na 
Teams, prosím o vypracování a zaslání zpět do 10. 4. 2020.  
 
Matematika 
Skype vyučování - každý den dle zaslaného rozvrhu. Pro ty, kdo se nemohou či nechtějí 
zúčastnit platí: Válec. Návod - jak na to - vysvětlují videa na konci odstavce. Vyber si autora, 
který ti nejvíce vyhovuje. Pokus se pomocí tohoto postupu postupně vypočítat úlohy uložené 
zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/WQ622GZBVVBJ9ILG-4RG/ Žáci B. F., T. B. a Š. H. 
učebnice strana 143, úloha 5 b, d, úloha 6 a, c. Ostatní - uložené pracovní listy - úloha 7, 8 e, 9, 14 a 
15. Práci mi zašli nejpozději v úterý 14. 4. do 10:00.  
Khan Academy - https://www.youtube.com/watch?v=rahmTcS-_Ao 
Radim Špilka - https://www.youtube.com/watch?v=5dCy3TwtUG8 
https://www.youtube.com/watch?v=ddNywaSYpP0 
https://www.youtube.com/watch?v=ddNywaSYpP0 
Tomáš Chabada - https://www.youtube.com/watch?v=d2R9NhSg8tE 
https://www.youtube.com/watch?v=ZnOTG8FojAM 
 

Anglický jazyk, skupina AJ1 
- zopakujte si nepravidelná slovesa podle seznamu a online – přiřazujte 3. tvar slovesa 
- procvičování předpřítomného času 
1.vypracujte cvičení online – poskládejte slova do vět 
2.vypracujte cvičení v PS str. 51/4 – doplňujte předpřítomný čas s JUST (have/has + JUST + 3. 
tvar sloves v závorce) 
Happy Easter everyone! 
Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v rubrice 
Domácí úkoly a testy 8. A. 
 
Anglický jazyk, skupina AJ2 
Varianta B: Slovní zásoba Rubbish - PS 83 5C - procvičuj i online na školních stránkách 
www.scholaviva.wordrpress.com 
1. Uč. str. 61 cv. 4a - spojte slovíčko s obrázkem př. 1e - téma: Rubbish 
2. PS str. 49 cv. 4 - spoj slovní spojení k sobě Př. fly in a ballon 
procvičování na www.alfbook.cz      univerzální platný kód: ucimesedoma 
Úkol č. 1, č. 2 pošli na novaanglictina@seznam.cz 
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Německý jazyk 
Stále platí učení se frázím na str.51 a jejich ,,bezchybné čtení". Způsobová slovesa (zaslána 
minulý týden) – naučit se je a snažit se je umět i časovat. 
 
Dějepis 
Učebnice str. 72 – dočtěte si o romantismu a o biedermeieru a nezapomeňte na světlé 
rámečky „ Osamělost romantiků“ a „ Měšťanský životní styl“. Látku si procvičíte v PS str. 30, 
kde vypracujte všechna cvičení. 
 
Zeměpis  
Učebnice str. 68 – „Střední Evropa“ přečtěte si celou stránku a zároveň si vypracujte v PS 
stranu 40. Potom si přečtěte v učebnici stranu 69 a vypracujte v PS stranu 41  podle 
učebnice.Ještě jsem nedostala od všech vypracování testu z minula!  Můj email:  
dagmara.vol@seznam.cz    
 
Chemie  
Na www.zshavl.cz si najděte periodickou soustavu prvků a projděte si prezentaci. V sešitě si 
vynechejte jednu stránku na iontové sloučeniny, které vám teprve pošlu. A pak si do sešitu 
napište nadpis PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ a opište text z prezentace. V uč. je to strana 68. 
 
Přírodopis 
Učivo: Smyslová soustava, učebnice str. 84,Zrak,učebnice str. 84-86. 
Přehled učiva zaslán emailem: 6. 4. 2020 + uložen  do složky PŘ v M Teams. 
Online procvičování probraného učiva: 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2016 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1998 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1999 
 
Fyzika 
Pracovní list – křížovka. Je vložená v Teamsu. Vyplněnou vložte do své složky. Nezapomeňte 
do názvu označit jako první F_křížovka. 
Pracovní sešit F pro 8.ročník on-line Taktik /na váš mail přišlo přihlášení s heslem/ str. 48 – 
vyplnit podle zaslané prezentace učiva. Výsledky budou zpřístupněné v Teamsu na konci 
týdne. Na chat v Teamsu mi pošlete printscree vypsaného sešitu.   
+ online testy a videovýuka z minulého týdne. Tato zadání v Teamsu jsou platná i tento 
týden.  
 
Těm, co nejsem zatím v Teamsech, posílám vše na jejich mail, vyzvedněte si poštu. 
 
Pracovní výchova, skupina1 
Umíš si uplést pomlázku? Ze 4 nebo dokonce ze 6 či 8? Zkus podle 
https://www.youtube.com/watch?v=7vZ7IIWPngE 
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Pracovní výchova, skupina2 
Velikonoce se blíží a vy můžete upéct velikonočního beránka nebo velikonoční muffiny. 
Pošlete foto, jak se vám to povedlo. 
 

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 
Vajíčka,  mazanec, beránek i nádivky patří k Velikonočním svátkům stejně jako třeba 
pomlázka. Tradičních velikonočních jídel je ale mnohem víc. Vyhledejte si pochoutky, bez 
kterých se Velikonoce neobejdou -  Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek,Bílá 
sobota,....  
 
Výchova ke zdraví 
Dbej na pohybové i relaxační aktivity. 
 
Občanská výchova 
 Státní moc zákonodárná, soudní a výkonná – učebnice str. 59 – 65, 
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_moc 
 
Tělesná výchova 
Přeji milé a klidné Velikonoce. Pokuste se do svého programu zařadit pohyb nebo pobyt 
venku pod dozorem s rouškou. Kde to půjde prodýchat a protáhnout své tělo.  
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