
8. A – práce na týden od 30. března do 3. dubna 2020 

Český jazyk 

 Dodělat pracovní listy, referáty, dopsat slohy i děj pověsti (Boží soud) a přeposlat na mail 

p.janska@centrum.cz. 

 Kontrolujte třídní mail, protože tam začnu dávat pravopisná cvičení na 1. Také si přečtěte 

nějakou pěknou knížku a napište mi, co jste četli a jak se vám to líbilo. 

Matematika 

 Slovní úlohy jednoduché (opakování): https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY 

 Slovní úlohy o pohybu – učebnice 2, strana 26-28, příklady strana 29. 

 Pro lepší pochopení videa (místo písmenka x je tam písmenko t): 

 slovní úlohy o pohybu – https://www.youtube.com/watch?v=T2OEq1bOwQY 

 slovní úlohy o pohybu – https://www.youtube.com/watch?v=3hsN2qWV4No 

 

Anglický jazyk 

 Skupina p. Humlové: Opakovat přítomné časy (v prac. sešitě str. 66, 67), nepravidelná 

slovesa, pracovní sešit str. 64 celá. 

 Skupina p. Stulíkové: Opakování nepravidelných sloves, opakování slovní zásoby. Dále 

k vypracování: napsat text o USA (10 vět i víc), učebnice str. 66 cv. 1 – písemně, pracovní 

sešit str. 52-53. 

Německý jazyk 

 Skupina p. Humlové:  

 Učebnice str. 44/1 číst, přeložit, odpovědět na otázky do sešitu, str. 44/2 prostudovat. 

 Zapsat si a učit se slovíčka str. 52/ ze str. 44 a 45. 

 Pracovní sešit str. 42, 45, 46. 

 Skupina p. Jarešové: Viz samostatný dokument na webu školy. 

Zeměpis 

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

blatenska540). 

Dějepis 

 Do dějepisného sešitu napište 10 zajímavostí o Marii Terezii. 

Fyzika 

 Fixovat a upevňovat předchozí kapitoly. 

Přírodopis 

 Prostudovat kapitoly Vylučovací soustava (uč. str. 104-105) a Kožní soustava (uč. str. 106-

107) a do sešitu vypsat poznámky. 

 Rád zašlu prezentace (na mail třídy petrcurkokorona@seznam.cz a na vyžádání i osobně). 

 V Google učebně občas zveřejním testík v aplikaci Kahoot (na jedničky). 

 Nakladatelství Fraus nabízí online pracovní sešit zdarma (www.fraus.cz) – využijte. 

 Na Youtube kanále Petr Curko najdete komentované prezentace (sdílejte, lajkujte, komentujte 

– znáte to ☺, ale hlavně se držte a bojujte, protože z každé těžkosti musí člověk vyjít silnější). 
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Chemie 

 Prostudovat kapitoly Polokovy (moje prezentace), Chemické reakce a rovnice (uč. str. 41-

42) a do sešitu vypsat poznámky. 

 Rád zašlu prezentace (na mail třídy petrcurkokorona@seznam.cz a na vyžádání i osobně). 

 V Google učebně občas zveřejním testík v aplikaci Kahoot (na jedničky). 

 Na petrcurko@seznam.cz mi můžete posílat fotografie vypracovaných úkolů v PS – při 

většinové správnosti budu udělovat jedničky. 

Občanská výchova 

 Úkol ke stažení na webu školy. 

Výtvarná výchova 

 Úkoly ke stažení na webu školy. 
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