
8.B
Zadání úkolů: 25.-29.5.2020

Český jazyk
Komplexní jazyková práce s literárním textem, čtení s porozuměním – téma Bajky – pracovní 
listy zaslány e-mailem, vloženy na Teams, prosím o vypracování a zaslání zpět do 1. 6. 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
Slovní druhy - kvíz – samostatný pracovní list zaslán e-mailem a vložen na Teams, prosím o 
vypracování a zaslání zpět do 1. 6. 2020. Pro skupinu B jako dobrovolný úkol.

Matematika
Opakování výrazů. Online procvičování v aplikaci Umíme matiku. Přihlas se, zvol zelené 
tlačítko “třída” (vlevo od svého jména), vyber z rozbalovací nabídky “domácí úlohy”. Uvidíš 
seznam zadaných úkolů. Zvol si, co budeš procvičovat. Úkol spustíš zmáčknutím štítu pod 
nápisem “Vypracovat”. Kdo ještě není do systému přihlášen, postupuj následovně:
1) Běž na stránku www.umimeto.org
2) Klikni na 'Přihlásit se' a vytvoř si účet.
3) Po vytvoření účtu klikni na 'Jsem student'.
4) Zadejte heslo: F9W5Z
Splnění úkolů do pondělí 1. 6. 10:00 hodin.

Anglický jazyk
Opakujte si slovní zásoba Body – části těla, trénujte online
Unit 6  What´s the matter? Co se stalo?  Slovní zásoba  PS str. 84 6/A
Pojmenujte potíže podle přehledu frází
Slovní zásobu zdravotní obtíže cvičte online 
Vypracujte  v PS na str. 54 cvičení 1 doplňte zdravotní problém, příp. kontrola poslechem
PS str. 54 cv. 2 doplňte rozhovor, poskládejte písmena do slov
Procvičovat můžete i na www.alfbook.cz  kód: ucimesedoma   Project 3/1 A What´s up?
 www.scholaviva.wordpress.com  domácí úkoly 8.A 2.sk.
 www.scholaviva.wordpress.com  domácí úkoly 8.B
Domácí úkoly na novaanglictina@seznam.cz

Německý jazyk  
Překlad slovní zásoby nové lekce, který bude zaslán na vaše e-mail adresy.

Dějepis
Učebnice str. 88-90. Přečtěte si o sjednocení Itálie a o Camillu Cavourovi a do sešitu opište 
zelený rámeček. Pak si přečtěte o sjednocení Německa až po německé císařství na str. 90. 
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Opište opět zelený rámeček do sešitu – můžete si ho zjednodušit. V PS vypracujte stranu 39. 
Pošlete mi emailem nebo dejte do Teamsů.

Zeměpis 
Učebnice str. 27 – Doprava a spoje – projdete si všechny druhy dopravy od strany 27 po 
stranu 32. Přečtete si shrnutí na str. 32 a pokuste se odpovědět na otázky pod shrnutím na 
této straně. V mailu a na Teamsech dostanete ofocený pracovní list. Hotové mi zase pošlete 
zpět nebo dáte na Teamsy.

Chemie 
Stále si procvičujte koncovky oxidů tak, že na přeskáčku určíte ihned u koncovky oxidační 
číslo. Např. –ičitý IV, - ečný V, - ičelý VIII …atd. V mailu dostanete příklady k vypracování – 
vzorce a názvosloví oxidů, které mi pošlete vypracované. Pak si otočte na str. 89 v učebnici, 
kde si přečtěte o sulfidech. Zápis o sulfidech vám pošlu emailem a dám na Teamsy. Kdo ještě 
nemá vypracované stránky 34 a 35 v PS, tak je dodělá a na str. 36 si uděláte cvičení 12.

Přírodopis
Učivo: Období lidského života, učebnice str. 104 - 106.
Prezentace učiva bude zaslána na vaše e-mail adresy + vložena do složky Př v M Teams. Do 
sešitu si napište pouze názvy období lidského života, jak jdou za sebou.
Pro splnění týdenního úkolu si ještě jednou prohlédněte prezentace Pohlavní soustava a 
Období lidského života, přečtěte si učivo Zázrak zrození, protože jsem při sestavování kvízu 
vycházela z těchto zdrojů. 

ÚKOL: termín splnění: 31. květen do 12.hod. (prosím pište vaše jména, ne přezdívky nebo 
čísla, těžko potom zjistíme vítěze z výsledkové listiny, děkuji):
Vývin jedince,odkaz:
https://kahoot.it/challenge/02409022?challenge-id=ada92553-7e42-4d9b-8de0-
14f27f46234e_1590304481575

Fyzika
Skončili jsme téma ZVUKOVÉ JEVY. V Teamsu máte vložený písemný test v pdf formátu na 
opakování, piště přímo v počítači po stažení nebo si vytiskněte. Vypracovaný pak dejte do 
své složky popř. pošlete mailem. Během týdne bude zadán v Teamsu pro opakování pracovní
list – práce s textem. Dostanete k tomu nascanové texty z učebnice a knih, se kterými budete
pracovat.

Výchova ke zdraví
Vyber si jedno z těchto videí Nezkreslené vědy, koukni na něj a pak mi napiš nejméně  5 vět 
(vět, ne jen slov nebo slovních spojení!) , které sis z videa zapamatoval. Výhodou je, že můžeš
video pustit opakovaně… Pokud bys chtěl svůj úkol vylepšit, klidně svůj zápis vylepši graficky 
– nakresli např. myšlenkovou mapu nebo doprovodné obrázky k jednotlivým větám zápisu. 
https://www.youtube.com/watch?v=6SzXdSdiiog&list=PLJ4fp4-Xe5G-
B4lU2MmOSXK995HEESDVK&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=9kQ8rFWnhh8&list=PLJ4fp4-Xe5G-
B4lU2MmOSXK995HEESDVK&index=7
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https://www.youtube.com/watch?v=xgBjEz_hSCA&list=PLJ4fp4-Xe5G-
B4lU2MmOSXK995HEESDVK&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=DWZBvsvFWG8&list=PLJ4fp4-Xe5G-
B4lU2MmOSXK995HEESDVK&index=43

Občanská výchova
Pročíst text na str.71-72 – udělat krátký zápis.

Volitelný předmět Domácnost
Podívejte se na krátké video Pyramida výživy v rámci projektu Fandíme zdraví a vyzkoušejte 
si odpovědi na kontrolní otázky ve videu. https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs

Pracovní výchova, skupina 1
Protože nás čeká ve F poslední téma – VESMÍR, využij PV a vytvoř svou Sluneční galaxii 
(model). Zda k tomu použiješ papír, špejle, lepidlo, izolepu či různé jiné materiály je na tobě. 
Výsledek nafoť a fotku ulož do složky se svým jménem nebo pošli na mail. 

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 – zůstává.

Hudební výchova
Čekám na vaše vypracované referáty.
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