
8.B 
Zadání úkolů: 4.-7.5.2020 

Český jazyk 
Práce s literárním textem, čtení s porozuměním – téma Regionální pověst – pracovní listy 
zaslány e-mailem, vloženy na Teams, prosím o vypracování a zaslání zpět do 11. 5. 2020. 
Upravené zadání platí také pro skupinu B. 
Stále opakování větných členů  - https://www.umimecesky.cz/rozbory#kc171 
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 
Druhý pracovní list na procvičování pravopisu vlastních jmen  - zaslán e-mailem a vložen na 
Teams, prosím o vypracování a zaslání zpět do 11. 5. 2020. Upravené zadání platí také pro 
skupinu B.  
 
Matematika 
Avizované skype vyučování po až st odpadá. Vypracuj 3 úlohy na práci s grafy uložené v 
úschovně zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/XUJR3ZKR88GJ4VCK-5KD/. 
Dále si prostuduj v učebnici na straně 104 a 105  řešené příklady 1 až 3. Zkus si zapamatovat 
informace uvedené ve žlutých rámečcích. Budeme s nimi pracovat v nadcházejících 
hodinách. Podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=D-swgYbKaCE, které tuto 
problematiku objasňuje. Je ve slovenštině a pro starší žáky, ale je názorné. Sleduj nejlépe 
opakovaně, po krátkých úsecích, pouze prvních 8 minut (do stopáže 8:13).  
Vypracované úlohy s grafy mi odešli ke kontrole nejpozději v pondělí 11. 5. do 10:00 hodin. 
 
Anglický jazyk 
Otázka v předpřítomném čase - Have you + 3. tvar slovesa, Have you ever + 3. tvar slovesa = 
Už jsi někdy….? Trénujte otázky v předpřítomném čase online. 
Vypracujte cvičení v PS str. 46/3 -  Has Kate played Virtual Soap? 
Pokračujte na str. 52/3 v PS -  Has the plane taken off? Yes, It (plane) has. Můžete doplnit i 
odpovědi (Yes, I have. Yes, he has. /No, I haven´t. No, he hasn´t.) 
Procvičovat můžete i na www.alfbook.cz  kód: ucimesedoma    
 www.scholaviva.wordpress.com  domácí úkoly 8.B 
Domácí úkoly na novaanglictina@seznam.cz 
 
Německý jazyk 
Překlad - zaslán e-mailem. 
 
Dějepis 
Učebnice str. 78-81 – pozorně si přečtěte „revoluce v Uhrách a revoluce v Čechách“, 
prohlédněte si i obrázky vedle článku a do sešitu si opište rámeček na str.81. V pracovním 
sešitě si vypracujte stranu 34 a 35 podle učebnice. Kdo si nebude vědět rady, počká na konec 
týdne, pošlu ofocené stránky mailem nebo dám do Teamsů. 
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Zeměpis  
Najděte si novou učebnici „ Lidé a hospodářství“. Na straně 7 si přečtěte „shrnutí“v rámečku. 
Pak si vezmete pracovní sešit „ Lidé a hospodářství“ a uděláte si cvičení na str. 4 a doplníte 
mapu na str. 5. Použijete k tomu učebnici na str. 8, atlas světa nebo internet. Začátkem 
týdne dostanete mailem a také na Teamsech test „hlavní města Evropy“. 
 
Chemie  
V učebnici se vrátíme na str. 72- Základní veličina v chemii a přečtete si, co je to látkové 
množství, je to označené modrým pruhem. K tomuto dostanete zápis na vytisknutí. Na pravé 
straně vedle modrého pruhu si pozorně přečtěte obě tabulky – význam chemických značek a 
význam chemických vzorců, jak se určuje látkové množství. Na str. 73 si přečtěte o chemické 
rovnici a o molární hmotnosti. Podle této stránky vypracujete v PS stranu 27. Vypracovanou 
stranu dejte do Teamsů nebo pošlete mailem, jak se vám to hodí. Koncem týdne bude 
řešení. 
 
Přírodopis 
Učivo: Endokrinní soustava, učebnice str. 93-96 
Úkol: PL Endokrinní soustava 1, PL Endokrinní soustava 2; termín splnění:7. 5.  
Přehled učiva a pracovní listy zaslány e-mailem a nahrány do složky Př v M Teams. 
 
Fyzika 
Spousta z vás nemá splněné úkoly z minulého týdne. Dodělávej on-line testy i s výpočty, 
posílej odpovědi. Pracuj s prezentací o ZVUKU je v Teamsech.   
 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.  
Nové opakování je v pracovní sešitě na www.e-taktik.cz 
Přihlas se a vyplň on-line stránky 49 a 50. Nezapomeň poslat foto nebo printscreen hotového 
do chatu, na mail nebo vložit jako obrázek do své složky v Teamsech.  
 
Občanská výchova 
Opakování učiva - zasláno e-mailem. 
 
Výtvarná výchova 
Vyjádřete své pocity barvou. Využijte teplé a studené barvy. 
Teplé barvy: červená, oranžová, žlutočervená, žlutá, zelenožlutá, zelená (obsahují žlutou) 
Tradičně se spojují s ohněm a sluncem, protože vyvolávají dojem tepla. 
Studené barvy: modrozelená, modrá, modrofialová, fialová, červenofialová (obsahují 
modrou).  Jejich charakter určuje voda. 
 
Volitelný předmět Domácnost 
Pusťte si videopořad o metabolismu -  přeměně látek v lidském těle (příjem živin a jejich 
zpracování):   https://www.youtube.com/watch?v=TMnX76SlKDY 
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Pracovní výchova, skupina 1 
Začal čas sečení trávy. Přečti si, proč není dobré v tomto suchém období (kdy i přes občasné 
deště máme málo podzemní vody) séct  trávu na příliš krátkou.  
https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/je-sucho.bojujte-proti-nemu-a-
nesekejte-travniky 
 
Pracovní výchova, skupina 2 
Připravte si doma zeleninový salát. Fantazii se meze nekladou. Pošlete mi foto vašeho 
výtvoru na mail. 
 
Tělesná výchova 
V květnu začínáme každý rok rozvíjet vytrvalost a končíme ověřením kondice pomocí testu 
Kennetha H. Coopera, dvanáctiminutový běh. Tento test je využívám k prověření fyzické 
kondice, především pro začínající běžce ����, základním předpokladem je dobrý zdravotní 
stav.  
Začneme trénink (5týdnů). 
Plán počítá alespoň se základní kondicí, s tím, že jste se nějak hýbali. Vyběhnout byste měli 
alespoň třikrát týdně. Není vhodné běhat tři dny za sebou. Zpočátku můžete běh prokládat 
chůzí – řiďte se vlastním pocitem. Zařazujte i vhodné posilování a protahování alespoň pár 
minut denně. Neméně důležité jsou i dny volna, které můžete trávit aktivním nebo pasivním 
odpočinkem. Při všech aktivitách VŽDY DODRŽUJTE PRAVIDLA BEZPEČNOSTI, NEPŘECEŇUJTE 
SVÉ SÍLY, CVIČ NEJLÉPE VE DVOU PRO PŘÍPAD ÚRAZU NEBO NEČEKANÉ UDÁLOSTI. 
1.TÝDEN (ZA 5 TÝDNŮ NA 5KM, Kondice, srpen 2017) 
 
Běhejte v měkkém terénu, nutná je vhodná dobrá obuv. Při nemoci se neběhá. Alergici a 
jinak oslabení upraví svoji aktivitu vzhledem ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu!!! 
 
PONDĚLÍ 
Indiánský běh 30 min: 5 minut svižné chůze na zahřátí, 1 minuta pomalý běh – 30 vteřin 
chůze – běh – chůze – běh – chůze – atd., kdo vydrží celou dobu běžet, běží ����. 
ÚTERÝ 
Volno/procházka, protahování, posilování. 
STŘEDA 
Indiánský běh 30 min: 5 minut svižné chůze na zahřátí, 1,5 minut pomalý běh – 30 vteřin 
chůze – běh – chůze – běh – chůze – atd., kdo vydrží celou dobu běžet, běží ����. 
ČTVRTEK 
Volno. 
PÁTEK 
Indiánský běh 30 min: 5 minut svižné chůze na zahřátí, 1,5 minut pomalý běh – 30 vteřin 
chůze – běh – chůze – běh – chůze – atd., kdo vydrží celou dobu běžet, běží ����. 
SOBOTA 
Volno. 
NEDĚLE 
Volno/procházka. 
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Výsledky dopravního testu zveřejním příští týden, už jsem dlouhá ����. Na emaily a 
messengery odpovím co nejdříve. 
Před námi je už druhý prodloužený víkend.  V pátek máme všichni volno. Přeji Vám 
prázdninovou pohodu ����. 
 
 
 


