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Zadání úkolů: 22. - 26. 6. 2020

Český jazyk, Český jazyk nápravný
Děkuji všem za spolupráci v průběhu distanční výuky. V posledním týdnu navrhuji věnovat se 
četbě oblíbeného časopisu, četbě dobré knihy nebo studiu zajímavé encyklopedie.
Užijte si krásné prázdniny plné skvělých zážitků.

Matematika
Závěrečné opakování. Online procvičování v aplikaci Umíme matiku. Přihlas se na svůj účet, 
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”.

Anglický jazyk, skupina AJ 1
- opakujte si 6. lekci – slovíčka Body, Problems a slovesa should, must, have to
- dokončete všechny zadané písemné úkoly
- procvičujte si témata v kategorii 8. ročník na stránkách www.scholaviva.wordpress.com
- na konzultace ve čtvrtek 25. 6. si přineste všechny své studijní materiály (učebnici, pracovní 
a školní sešit, pracovní listy)

Anglický jazyk, skupina AJ 2
- opakujte si 6. lekci – slovíčka Body, Problems a sloveso should
- dokončete všechny zadané písemné úkoly
- procvičujte si témata v kategorii 8. ročník na stránkách www.scholaviva.wordpress.com
- na konzultace ve čtvrtek 25. 6. si přineste všechny své studijní materiály (učebnici, pracovní 
a školní sešit, pracovní listy)

Německý jazyk
 – donést učebnice

Přírodopis
Děkuji všem, kdo vytrvali a pracovali až do konce.

Přeji všem – pěkné prázdniny, pohodové léto. Odpočiňte si, naberte sil. 

A další poděkování patří vám, vážení rodiče, a to za spolupráci a trpělivost, se kterou jste 
podporovali vaše děti při samostudiu. Bez vás, rodičů, bychom to nezvládli. 

A teď poslední úkol, neúkol:
Jsme národ houbařů. Sbírání hub má u nás skutečně dlouholetou tradici. Většina Čechů tvrdí,
že poznají více jak 5 druhů hub. Jsou mezi námi i experti, kteří rozeznají i více než 15 druhů. 
Obecná rada je, abychom do košíku skládali pouze houby, které bezpečně známe, a dbali na 
to, jak naše úlovky sbíráme a zpracováváme. Častý omyl houbařů je, že když najdou dvě 
houby vzdálené od sebe půl metru, musí být stejného druhu, což vůbec nemusí být pravda. 
Proto si otestujte svoje houbařské znalosti:

https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby-houby/629349/kdy-na-houby-celorocne-velky-prehled-co-kdy-sbirat.html


https://www.prozaky.cz/testy-prirodopis/testy-pr-6-rocnik/houby-procvicovani/

Dějepis
Učebnice str. 103 -106. Přečtěte si jména vědců 19. a 20. století a k tomu si vypracujte 
cvičení v PS na str. 45. Pak si prolistujte učebnici až do konce a to je vše. 

Zeměpis 
Učebnice str. 65 - 82– Krajina a životní prostředí. Projdete stránky, prohlédnete obrázky a 
kdo chce, může si zodpovědět otázky na str. 83. To je vše. 

Chemie 
Stále si procvičujte koncovky oxidů a tvoření názvosloví a vzorců oxidů, sulfidů a halogenidů. 
Na konzultacích budeme procvičovat. Na www.zshavl.cz si procvičujte stále on-line tvoření
vzorců oxidů. Příští rok to budete potřebovat.

Výchova ke zdraví
- zopakujte si všechna probíraná témata

Pracovní výchova, skupina 2
První pomoc při popálení.

http://www.zshavl.cz/
https://www.prozaky.cz/testy-prirodopis/testy-pr-6-rocnik/houby-procvicovani/

