
8.B
Zadání úkolů: 18.-22.5.2020

Český jazyk
Práce s literárním textem, čtení s porozuměním – téma Regionální pověst III – pracovní listy 
zaslány e-mailem, vloženy na Teams, prosím o vypracování a zaslání zpět do 25. 5. 2020. 
Upravené 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
Skladba – spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v souvětí – samostatný pracovní list - 
zaslán e-mailem a vložen na Teams, prosím o vypracování a zaslání zpět do 25. 5. 2020. 
Upravené zadání platí také pro skupinu B. 

Matematika
Množiny bodů dané vlastnosti - opakování 1. části + pokračování. Skype výuka odpadá. Vyber
si videooporu uvedenou níže, která Ti nejvíce vyhovuje a po částech si projdi jednotlivé 
množiny bodů dané vlastnosti. Pokus se vše narýsovat. Můžeš využít i učebnici - strana 104 
až 108 - žlutě zvýrazněný text. Zkus vypracovat úlohu v pracovním sešitě - strana 90, cvičení 
7. Splnění úkolů do pondělí 25. 5. 10:00 hodin.

Matykár (jazyk slovenština) https://www.youtube.com/watch?v=D-swgYbKaCE (pouze 
konstrukce, bez zápisu množiny)
Jana Šoupová: https://www.youtube.com/watch?v=pI5cajVuVnw
Zuzana Šimánková: https://www.youtube.com/watch?v=oDNLlooILIc

Anglický jazyk
Odpověz na kvízové otázky PS str. 48 cv. 2 a How aware are you? Snaž se porozumět textu, 
případně s překladačem. Výsledky jsou v rámečku 2b
Nová slovní zásoba Body – části těla, trénujte online
Vypracujte pracovní list se slovní zásobou Body
Procvičovat můžete i na www.alfbook.cz  kód: ucimesedoma    Project 3/5 C,D Experiences
 www.scholaviva.wordpress.com  domácí úkoly 8.B
Domácí úkoly na novaanglictina@seznam.cz

Německý jazyk
Učte se nová slovíčka 1. lekce z nové němčiny 2 - slovní zásoba bude zaslána na vaše e-mail 
adresy. 

Občanská  výchova
Přiřaď správné cíle k typu strany a doplň tajenku podle čísel.
1.Konzervativní Á. Důraz na národ

2.Liberární D. Zdůrazňování životního prostředí
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3.Sociálně demokratické N.Vysoká míra svobody člověka, malé zásahy státu 

4.Komunistické D.Sociální jistoty a kontrola ekonomiky

5.Ekologické(alternativní) A.Zachování a dodržování stanoveného řádu

6.Nacionalistické I.Zestátnění výrobních prostředků, beztřídní společnost

Tajenka:
    1 2 3 4 5 6
K  .  .  .  .  .  .  T Slovo z tajenky vysvětli:

Přírodopis
Učivo:Nitroděložní vývoj jedince - učebnice str. 103 - 104, přečtěte si a prohlédněte 
obrázky.
Zpracované učivo: Zázrak zrození, nitroděložní vývoj jedince bude zaslán na vaše e-mail 
adresy (+ nahráno do složky PŘ v M Teams).  Pozorně si přečtěte přehled učiva pro další 
úkoly. Projděte si znovu  i minulou prezentaci (Pohlavní soustava).

Zajímavý odkaz k učivu "Od početí k narození", sleduj 2.-6.minutu:
https://www.youtube.com/watch?v=AWabhBB_FPk

Úkoly, termín splnění 22.5. Prosím o sdělení vašich výsledky různou formou. Děkuji.
1. Online procvičování: Rozmnožování člověka v číslech
http://www.zshavl.cz/prirodopis/materialy/8/rozmnozovaci_soustava/
rozmnozovani_cloveka_vcislech_49_Pr8_multi/
rozmnozovani_cloveka_vcislech_49_Pr8_multi.htm

2. Online procvičování: Vývin jedince
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2025

Dějepis
Učebnice str. 85-87. Přečtěte si o Velké Británii za královny Viktorie a zajímavosti o královně 
Viktorii v modrých rámečcích na boku stránky. Pokračujte na straně 86 a zelený rámeček si 
opište do sešitu. V PS na str. 37 vypracujete cvičení 3 k této látce. Pak si přečtěte o Francii o 
vládě císaře Napoleona III., o Krymské válce a Pařížské komuně. Zelený rámeček opište do 
sešitu. V PS vypracujte stranu 38 a pošlete mi emailem nebo dejte do Teamsů.

Zeměpis 
Učebnice str. 20 – Průmysl – projdete si všechny druhy průmyslu od strany 20 po stranu 26. 
Přečtete si shrnutí na str. 26 a pokuste se odpovědět na otázky na této straně. V mailu a na 
Teamsech dostanete ofocený pracovní list i s mapou k vypracování. Hotové mi zase pošlete 
zpět nebo dáte na Teamsy.

Chemie 
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Uč. str.85 – budete si procvičovat stále koncovky oxidů tak, že na přeskáčku určíte ihned u 
koncovky oxidační číslo. Např. –ičitý IV, - ečný V, - ičelý VIII …atd. V mailu dostanete návod, 
jak tvořit vzorce oxidů a příklady k vypracování. Pak si otočte na str. 86 a 87, kde si přečtěte o
některých významných oxidech. K této látce máte prezentaci na www.zshavl.cz – oxidy – 
Prakticky významné oxidy – prezentace a pracovní list, který by bylo dobré vytisknout a 
nalepit nebo opsat aspoň ve zkratce. 

Fyzika
PLATÍ  ZADÁNÍ  MINULÉHO  TÝDNE.  Doplněná  prezentace  o  ZVUKU  obsahuje  infrazvuk  a
ultrazvuk  a  sluchový  orgán.  K tomu je  pracovní  list.  K opakování  on-line  test  v Teamsech
(bude zadán v úterý). 

Výchova ke zdraví
DOKONČUJTE tento úkol:  V rámci prevence bude v Teamsech odkaz na video. Koukněte a
každý mi pošlete váš komentář k tomu, co jste viděli do chatu v Teamsu nebo do mailu. Text
bude mít aspoň (minimálně) 5 vět.

Pracovní výchova, skupina 2
V přírodě se nachází spousta bylin, najděte nějaké, ze kterých můžete uvařit čaj a zjistěte na 
internetu, na co je ta bylina dobrá.

Hudební výchova
Úkol platí z minulého týdne.

Volitelný předmět Informatika
Na mail dostane každý z vás kód pro přihlášení se do aplikace Mount Blue, která je ke stažení
(dostanete postup jak se přihlásit). Procvičujte psaní všemi deseti.

Podívejte  se  na  video  k tématu  HOAX  –  souvisí  s bezpečím  na  internetu  i  s mediální
gramotností každého z nás. https://www.trainbra.in/cs/test.php?g_idt=5ec1b27127866
V odkazu https://www.trainbra.in/cs/test.php?g_idt=5ec1bb529c674 pak po přečtení textu o
HOAXU zkus odpovědět na jednotlivé otázky (u většiny jen kopíruješ požadovanou část textu
do okénka odpovědi). 

Volitelný předmět Domácnost
Vypěstujte si rajčata a papriky v truhlíku:
https://www.youtube.com/watch?v=NB9FImsqQc4
Pusťte si video - zemědělství a životní prostředí: https://www.youtube.com/watch?
v=Fpk1aIDztLk

Výtvarná výchova
Při vycházkách do přírody si všímejte detailů – dokážete nakreslit brouka, motýla či 
mravence? Inspirace na: https://www.youtube.com/watch?v=-zHfk-NGX9M  nebo 
https://www.youtube.com/watch?v=tnxj4xiF5S0
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