
8. A – práce na týden od 6. do 10. dubna 2020 

Český jazyk 

 Úkoly v samostatném souboru na webu školy. 

Matematika 

 1) Slovní úlohy o společné práci: učebnice strana 30 – vzorový příklad, nebo videa: 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=kR45rr83RMk 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=XFQHFWTW5mY 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=LJRM8wsP2Hg 

✓ příklady z učebnice 2: 31/6,7,8 

 2) Opakování zlomků – pošlu na spol. mail (vypracovat a poslat zpět – možnost získání 1). 

Anglický jazyk 

 Skupina p. Humlové: Zopakovat past simple (v prac. sešitě na str. 68-69), nepravidelná 

slovesa, prac. sešit str. 65 celá. 

 Skupina p. Stulíkové:  

✓ Opakování slovní zásoby, nepravidelná slovesa, psát slovíčka dopředu. 

✓ Učebnice str. 65 – text: číst a přeložit, pracovní sešit str. 64 – doplnit. 

✓ Napsat 10 vět, kde užiješ 1., 2. a 3. stupeň příd. jmen. (as-as, than, the...). 

✓ Samostudium: www.jazyky-online.info, Help for English. 

Německý jazyk 

 Skupina p. Humlové:  

✓ Uč. str. 45 – modrý rámeček doplnit a přepsat do sešitu, cv. 4 číst, obměnit, zapsat slovíčka 

ve fialových rámečcích. 

✓ Prac. sešit str. 47/3a, b, c, 48/4b, 5. 

✓ Kdo máte barevný sešit, používejte online verzi, kde si můžete zkontrolovat správnost. 

 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 

 Úkoly v samostatném souboru na webu školy. 

Fyzika 

 Úkoly v samostatném souboru na webu školy. 

Přírodopis 

 Prostudovat kapitoly Řízení těla (uč. str. 108) a Nervová soustava (uč. str. 108-111) 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 na jedničky. 

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

 Na Youtube kanále Petr Curko najdete komentované prezentace – už je tam pěkná databáze 

(ve videích také bývají ukryté úkoly na jedničku).  
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Chemie 

 Znovu prostudovat či zopakovat kapitoly Chemické reakce a rovnice (moje prezentace) 

a trénovat vyčíslování rovnic (příklady na Youtube kanále Petr Curko). 

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

 V Google učebně občas zveřejním testík na jedničky. 

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

většinové správnosti budu udělovat jedničky. 

Výtvarná výchova 

 Stejné jako minulý týden. 

Občanská výchova 

 Pošlete na e-mail reakci na dokument z minulého týdne. 

 Velikonoce se blíží. Otestujte se ve znalostech. Do sešitu pak napište, jak jste trávili letošní 

svátky jara (https://www.alik.cz/a/kvizy/velikonoce-svatky-jara-viry-a-tradic) 

Pracovní činnosti – dívky 

 Jak vyrobit velikonoční věnec z kočiček – videonávod na jarní velikonoční dekoraci. Blíží se 

Velikonoce a k těm nepochybně patří jarní dekorace a výzdoba. Vyrobte si krásný jarní věnec 

z kočiček podle návodu paní Jany Melas Pullmanové z jejího YouTube kanálu Ikitka. 

Výsledná dekorace je velmi krásná. Jistě sklidíte úspěch (https://youtu.be/jvh8Bj1EDSw). 

 Poznámka – vůbec vás do věnečku nehoním, zkuste cokoliv vyrobit, nafoťte to a pošlete na 

můj e-mail. 
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