
8.B
Zadání úkolů: 1. - 5. 6. 2020

Český jazyk
Komplexní jazyková práce s literárním textem, čtení s porozuměním – téma Bajky II – 
pracovní listy zaslány e-mailem, vloženy na Teams, prosím o vypracování a zaslání zpět        
do 8. 6. 2020. Upravené zadání platí také pro skupinu B.
Téma Obecné výklady o českém jazyce, slovanské jazyky – pracovní sešit str. 49, cvičení 1,2, 
nápověda v učebnici str. 87 – kdo může, prosím zaslat ke kontrole. Zadání platí i pro skupinu 
B. Všem nabízím k tématu konzultaci a dopomoc s řešením.
Průběžně zůstává četba knihy, příprava referátu o přečtené knize – prosím zaslat                  
do 15. 6. 2020.
Konzultace na telefonu číslo 602 496 124, e-mail janasajova@seznam.cz, Skype individuálně 
po předchozí dohodě. 

Český jazyk nápravný
Jazykový rozbor – pracovní sešit str. 44, cvičení 6 celé. Skupina B – jen úkol 6 c). Kdo může, 
prosím zaslat ke kontrole do 8. 6. 2020.

Matematika
Opakování rovnic. 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 8. 6. 10:00 hodin.

Anglický jazyk
- opakujte si slovíčka Body podle přehledu a v Quizletu online
- trénujte fráze Problems podle přehledu a v Quizletu online
- naučte se sloveso SHOULD / SHOULDN'T (měl by, neměl by)
1. Sloveso should (záporný tvar shouldn't) používáme, pokud chceme dát někomu radu nebo 
doporučení, např. You SHOULD VISIT a doctor. Měl bys navštívit lékaře. Tvar SHOULD nebo 
SHOULDN'T je pro všechny osoby stejný a sloveso, které s ním použijeme, se nijak nemění.
2. trénujte věty s SHOULD v Quizletu online
3. vypracujte cvičení v PS str. 54/3 – napište doporučení s You should nebo You shouldn't a 
použijte výrazy z tabulky
Zadané úkoly posílejte na e-mail novaanglictina@seznam.cz. Odkazy na všechny online 
aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v rubrice Domácí úkoly a testy 
8. B. 

Německý jazyk

mailto:novaanglictina@seznam.cz
https://quizlet.com/508459729/unit-6-should-shouldnt-flash-cards/?new


Překlad bude zaslán na vaše e-mail adresy.

Dějepis
Učebnice str. 91- 95. Přečtěte si „Bachův absolutismus“ a do sešitu si opište zelený rámeček. 
Pak si přečtěte „ Vznik Rakouska- Uherska“a prohlédněte si mapku na straně 92. Do sešitu 
opište zelený rámeček. Pak si přečtěte „České země ve 2. polovině 19. století“, kdo to byli 
staročeši a mladočeši, o spolkovém životě, o Národním divadle, o školství a ze zeleného 
rámečku vypište pár bodů. V PS vypracujte stranu 40-41. Pošlete mi emailem nebo dejte do 
Teamsů. Na internetu si najděte prezentaci o Národním divadle.

Zeměpis 
Učebnice str. 38-43– Politická mapa dnešního světa– projdete si články „Společné a odlišné 
znaky států“, „Svrchovanost státu“a „Poloha a územní rozloha států“ po shrnutí na str. 43 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 
Učebnice str. 90 – máte zde učivo o halogenidech. Přečtěte si tuto stránku a prohlédněte si 
tabulku 21 – názvy a vzorce halogenidů. Pošlu vám zápis o halogenidech v mailu a vložím do 
Teamsů. Na straně 91 si přečtěte o významných halogenidech. Stále si procvičujte koncovky 
oxidů tak, že na přeskáčku určíte ihned u koncovky oxidační číslo. V mailu dostanete postup, 
jak vytvořit vzorce halogenidů a příklady k vypracování. V PS si uděláte stranu 36 cv. 14, 15 a 
stranu 37 celou.

Přírodopis:
Téma: Genetika; učebnice str. 108-109.
 Zápis učiva a prezentace Genetika budou zaslány na vaše e-mail adresy + nahrány do složky 
PŘ v M Teams.
Zajímavý odkaz, kde se dozvíte, proč jsme tak podobní rodičům. A jak k tomu může dojít:
Genetika:
https://www.youtube.com/watch?v=GEaZ9ngOuPE&t=4s

Úkoly  - online procvičování, prosím o zpětnou vazbu, jak se vám dařilo, termín splnění 5.6.:
1. Kvíz, znáš své tělo? 
https://www.prozaky.cz/testy-prirodopis/testy-pr-8-rocnik/znas-sve-telo/

2. Přeházená písmena: 
https://www.prozaky.cz/testy-prirodopis/testy-pr-8-rocnik/prehazena-pismena/

Fyzika
Skončili jsme téma ZVUKOVÉ JEVY. V Teamsu pro opakování pracovní list – práce s textem. 
Dostanete k tomu nascanové texty z učebnice a knih, se kterými budete pracovat + 
opakovací test. 

https://www.youtube.com/watch?v=GEaZ9ngOuPE&t=4s
https://www.prozaky.cz/testy-prirodopis/testy-pr-8-rocnik/prehazena-pismena/
https://www.prozaky.cz/testy-prirodopis/testy-pr-8-rocnik/znas-sve-telo/


Výchova ke zdraví
POKRAČUJEME V ZADÁNÍ: Vyber si jakékoliv DRUHÉ video 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
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
Pracovní list bude zaslán na vaše e-mail adresy.

Hudební výchova
Čekám na vaše vypracované referáty.

Výtvarná výchova
Natrhejte si do vázy kytici lučních květin a malujte. Výběr techniky je na vás.

Volitelný předmět Domácnost
Zopakujte si, co víte o integrovaném záchranném systému a jak se chovat v krizové situaci. 
Pomohou vám následující videa:
https://www.youtube.com/watch?v=m-uPY5MU-5g https://www.youtube.com/watch?
v=qRLkzoXikag

Volitelný předmět Informatika
Psaní všemi deseti prsty a programu Mount Blue. 

Pracovní výchova, skupina 2
Třídění odpadu – napište mi, zda třídíte odpad a do jakých kontejnerů různé druhy odpadu 
dáváte.
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