
8. A – práce na týden od 27. dubna 2020 

Český jazyk 

 Úkoly v samostatném souboru na webu školy. 

Matematika 

 Opakování zlomků – odčítání: dokument ke stažení na webu školy. 

 Učebnice číslo 3: Kruh, kružnice 

 Výpisky: kruh a kružnice – rámečky str. 3-6, kružnice a přímka – rámeček str. 7, délka 

kružnice, obvod kruhu – rámečky str. 25, 27. 

 Příklady: (pomocí kalkulačky) U3 – 26/1, 2, 3, 5, U3 – 27/7, 8, 9. 

 
Anglický jazyk 

 Skupina p. Humlové:  

 Pracovní list z webu školy vypracovat a poslat na adresu bohumila.humlova@seznam.cz. 

 Kdo ještě nemá pracovní sešit Project 3, od 27. dubna může koupit v knihkupectví v HD. 

 Skupina p. Stulíkové:  

 Opakování slovíček, nepravidelných sloves (ústně i písemně). 

 Učebnice str. 70 – četba (hlasitá) + překlad textu, písemně převyprávěj tento text (nejméně 

10 vět). 

 Pracovní sešit str. 65 cv. 8 – přepiš do času minulého. 

 Samostudium dle již známých internetových stránek. 

 Zprávu o splnění úkolů či případné dotazy zašli na adresu vyučující: jstulikova@seznam.cz. 

 Zprávy posílej každý týden po splnění úkolů. 

 Prodejna Kniha v HD má od 27. 4. otevřeno. Kdo ještě nezakoupil nový pracovní sešit, ať tak 

co nejdříve udělá. 

 

Německý jazyk 

 Skupina p. Humlové:  

 Učebnice str. 48/12, str. 49/13., str. 48 – doplnit a opsat modrý rámeček (préteritum = minulý 

čas sloves sein = být a haben = mít). 

 Naučit se zpaměti časování sein a haben v min. čase – najdete ho v přehledu gramatiky v prac. 

sešitě na str. 76. 

 Prac. sešit str. 51/11, 12. 

 Úkol z webu školy – přeložit, poslat na adresu bohumila.humlova@seznam.cz. 

 Přístup k online učebnici: 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 

 Úkoly v samostatném souboru na webu školy. 
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Fyzika 

 Učebnice str. 197-201 (Problémy znečišťování atmosféry), vypsat hlavní znečišťující látky. 

v ovzduší, ozon – druhy, význam (internet adresa učebnice str. 199), skleníkový efekt. 

 Písemně – otázka 3 str. 201, úloha 1 str. 201. 

 Možno vypracovat referát „Znečišťování atmosféry a její dopady na život na Zemi.“ 

Přírodopis 

 Prostudovat si kapitoly Sluchové ústrojí (uč. str. 114-116) a Soustava žláz s vnitřní sekrecí 

(uč. str. 117-118) a do sešitu vypsat poznámky. 

 Další úkoly na jedničku: Na dvě A4 vytvořit nákres oka a ucha s detailními popisky (každý 

orgán zvlášť) a poslat fotografie ke kontrole na petrcurko@seznam.cz. 

 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).  

Chemie 

 Prostudovat si kapitoly Látková koncentrace a Úvod do názvosloví (mé prezentace), vypsat 

poznámky a důkladně trénovat výpočty (příklady na Youtube kanále Petr Curko – témata 

molární hmotnost, látkové množství a látková koncentrace). 

 Úkol na jedničku: Na webu školy si stáhnout zadání pro chemické výpočty – ty mi pak poslat 

ke kontrole na petrcurko@seznam.cz. 

 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. 

Občanská výchova 

 Dodělat úkoly z minulých týdnů a ty poslat na mail szeithamlovazs@seznam.cz (dotazník – je 

dostupný na našem společném mailu, PL Podnikavost – dostupný na webu školy 

v předchozím zadání). 
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