
8. A – práce na týden od 15. června 2020 

Český jazyk 

 Opakujte si probrané učivo, přečtěte si pěknou knížku. 

Matematika 

 Práce v samostatném souboru na webu školy. 

 
Anglický jazyk 

 Skupina p. Humlové:  

 Dokončit dosud nevypracované úkoly, opakovat a procvičovat slovní zásobu a nepravidelná 

slovesa. 

 Skupina p. Stulíkové:  

 Opakování slovíček 1. lekce B – A surprise. 

 Napsat a naučit slovíčka C – My family. 

 Pracovní sešit str. 6 cv. 1, 2, učebnice str. 46 – číst + překlad + převyprávět. 

 Zkus si napsat nějaký recept (jídlo), možné samostudium. 

 Nezapomeň na zprávu o splnění úkolů z Aj. 

 

Německý jazyk 

 Skupina p. Humlové:  

 Dokončit dosud nevypracované úkoly, opakovat a procvičovat slovní zásobu (v pracovním 

sešitě na str. 78-80). 

 Skupina p. Jarešové:  

 Procvičovat a opakovat slovíčka a gramatiku. 

 Dokončovat dosud zadanou práci a cvičení. 

 Pro tento školní rok se s vámi loučím a děkuju za spolupráci. Přeji vám krásné, pomalu 

ubíhající prázdniny, spoustu příjemných zážitků a radosti. 

Zeměpis 

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

blatenska540). 

Dějepis 

 Opakujte si probrané učivo, přečtěte si pěknou knížku. 

Fyzika 

 Dokončit opakování učiva. 

 Zapsat všechny nové značky fyzikálních veličin a nové vzorce /dozadu do sešitu/. 

Přírodopis 

 A máme zde úplně poslední kapitolku přírodopisu 8. ročníku: Lidská sexualita (Youtube 

kapitola 52). Toť vše. ☺ 

 Děkuji všem, kteří pracovali soustavně, poctivě a bez výmluv.  

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

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

 

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


Chemie 

 A máme zde úplně poslední kapitolku chemie 8. ročníku: Význam pH, neutralizace 

(Youtube kapitola 47). Toť vše. ☺ 

 Sešit z chemie rozhodně nevyhazujte – v září s ním budeme pracovat. Kdo makal nyní, bude 

mít násobně lehčí práci než ti, co tomu moc nedali. 

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

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

Občanská výchova 

 Opakujte si probrané učivo. Dodělejte, co jste nestihli. 

 

 

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

