
8. A – práce na týden od 8. června 2020 

Český jazyk 

 Doplňte si všechny chybějící úkoly a ty mi přepošlete. 

Matematika 

 1. Opakování desetinná čísla – dělení: příloha (můžete vyplnit). 

 2. Konstrukce trojúhelníku 

- nová látka: konstrukce trojúhelníku, U3 str. 59 (2strany a těžnice) 

- příklady: U3 str. 59/2 

 konstrukce trojúhelníku s výškou (video):  

https://www.youtube.com/watch?v=EXsCQvZeWN4 

 konstrukce trojúhelníku s těžnicí (video):  

https://www.youtube.com/watch?v=6nY-iI7Yjls. 

Anglický jazyk 

 Skupina p. Humlové:  

 Úkoly v samostatném souboru na webu školy. 

 Skupina p. Stulíkové:  

 Opakování slovíček 1. lekce A. 

 Napsat a naučit slovíčka 1. lekce B – A surprise… 

 Pracovní sešit str. 4 cv. 2 – napiš o někom něco podobného 

 str. 5 cv. 4, 5, 6, 7. 

 Učebnice str. 53 – čtení + překlad + převyprávět text + cv. 1, 3, 4. 

 Nezapomeň na zprávu o splnění úkolů. 

Německý jazyk 

 Skupina p. Humlové:  

 Učebnice str. 58/11 – video, zapsat slovíčka pod obrázkem 

             str. 59 – doplnit a opsat do sešitu modrý rámeček – sloveso sollen = mít (povinnost). 

 Pracovní sešit str. 59/14, 60/15,16. 

 Online učebnice zdarma: https://www.mauthor.com/present/5510225138941952. 

 Skupina p. Jarešové:  

 Úkoly v samostatném souboru na webu školy. 

Zeměpis 

 Materiály a poznámky budou ke stažení na e-mailové adrese inzsblatenska@seznam.cz (heslo 

blatenska540). 

Dějepis 

 Doplňte si všechny chybějící úkoly a ty mi přepošlete. 

Fyzika 

 Učebnice str. 161-163, Výkon elektrického proudu. 

 Prostuduj text a řešené příklady: 

 poznámky: žlutý rámeček str. 163, P = U . I, 1W = 1V . 1A 

 pokus se vyvodit na základě znalostí z matematiky další vzorce pro práci a výkon 

 podívej se doma na elektroměr – k čemu slouží, co měří 

 písemně: U1/163, U3/164, pokus se spočítat úlohu 2/163. 
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Přírodopis 

 Prostudovat si kapitolu Postnatální vývoj – od školky po dospělost (optimálně můj Youtube 

kanál) a do sešitu vypsat poznámky. 

 Kdo u mě poctivě pracoval během celé karantény, se teď může zaměřit na doladění jiných 

předmětů. Ostatní žáci doplní doposud neodevzdané úkoly. 

 Nepovinný, ale velmi výhodný úkol na jedničku:  

 Na stránkách https://brloh.math.muni.cz/ se můžete registrovat do online kola logické hry 

Brloh, které proběhne ve čtvrtek 11. června od 16:00. Do druhého dne mi na mail pošlete 

screen s dosaženými body. Za každé 2 správně splněné úlohy udělím jedničku – lze jich 

nasbírat až 10. Ale úkoly budou velmi náročné. ☺ 

 Veškeré prezentace jsou dostupné na Youtube (kanál Petr Curko, dostupný na adrese 

https://www.youtube.com/user/anubiskt/playlists).  

Chemie 

 Prostudovat si téma Kyselost a zásaditost, měření pH (Youtube kapitola 46) a do sešitu 

vypsat poznámky (dodatek – sešit z chemie nevyhazujte, budeme ho potřebovat příští školní 

rok, kdy se budu odkazovat na současné poznámky). 

 Kdo u mě poctivě pracoval během celé karantény, se teď může zaměřit na doladění jiných 

předmětů. Ostatní žáci doplní doposud neodevzdané úkoly. 

Občanská výchova 

 A je to tady: mám pro vás poslední úkol. Zhodnoťte vaše snažení v tomto pololetí. Které téma 

vám vyhovovalo (jestli bylo takové), které vás ničím nezaujmulo, a pochopitelně napište proč. 

Hodnocení individuálně uzavřu a pošlu na Vaše emaily. 
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