
8. A – práce na týden od 4. května 2020 

Český jazyk 

 Úkoly v samostatném souboru na webu školy. 

Matematika 

 Opakování zlomky – násobení: samostatný soubor na webu školy. 

 Učebnice číslo 3: Kruh, kružnice – výpisky pokračování: obsah kruhu – rámečky str. 29, 30 

 příklady: (pomocí kalkulačky) – U3 30/2, 3, 6, U3 31/ 8, 9, 12 

 
Anglický jazyk 

 Skupina p. Humlové:  

 Na webu školy stáhnout PL a zaslat na adresu bohumila.humlova@seznam.cz. 

 Pracovní sešit Project 3 můžete koupit v knihkupectví v Horažďovicích. 

 Skupina p. Stulíkové:  

 Opakování slovní zásoby, nepravidelných sloves. 

 Učebnice str. 70 – opak. četby textu + převyprávění v Aj. 

 Str. 71 cv. 3 – odpovědi písemně, 4, 5 – ústně, 6 – písemně. 

 Pracovní sešit str. 72 – zopakuj užití přídavných jmen a příslovcí. 

 Nezapomeň na samostudium na internetu a na zaslání zprávy o splnění úkolů z Aj. 

 

Německý jazyk 

 Skupina p. Humlové:  

 Učebnice str. 49/14 přečíst a přeložit, str. 50 opsat do sešitu žlutý rámeček, str. 50/15 poslech, 

str. 50/16 napsat a poslat na adresu bohumila.humlova@seznam.cz. 

 Zapsat slovíčka ze str. 49 / na str, 52, 53 v učebnici – zvířata + pokud vám budou některá další 

slovíčka připadat užitečná 

 Pracovní sešit str. 51/13, str. 52 celá. 

Přístup k online učebnici  https://www.mauthor.com/present/5510225138941952. 

 Skupina p. Jarešové:  

 Samostatný soubor 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 

 Vrátíme se k elektřině – uč. str. 137-142, zopakovat Ohmův zákon, vztahy mezi I, U, R. 

 Písemně úloha 3/141, úloha 5/141, úloha 8/142. 

 Zeptej se tatínka, jestli má doma nějaký přístroj pro měření elektrických veličin, nebo 

elektrickou zkoušečku. 

Přírodopis 

 Prostudovat si kapitolu Rozmnožování (uč. str. 119) a Mužská pohlavní soustava (uč. str. 

119-120) a do sešitu vypsat poznámky. 

https://www.mauthor.com/present/5510225138941952


 Úkol na jedničku: Vypracujte krátký referát na téma Freudovo pojetí psychosexuálního 

vývoje člověka. Jak se nazývají jednotlivá období vývoje člověka podle Freuda a co je pro ně 

typické? 

 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 Oxidy a Sulfidy (Youtube), vypsat poznámky a důkladně trénovat 

názvosloví (příklady na Youtube kanále Petr Curko – témata názvosloví oxidů a sulfidů). 

 Úkol na jedničku: Na webu školy si stáhnout zadání pro Názvosloví oxidů a sulfidů – 

odpovědi (i s oxidačními čísly) 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 

 Kdo jste se neozval na můj e-mail – učiňte tak. 

 Kdo jste neposlal pl k podnikavosti – pošlete na můj e-mail. 

 Kdo jste nevyplnil dotazník k podnikavosti – vyplňte. 

 Koukněte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=2dahahmhdim 

 Zamyslete se nad pl., vyplňte, pošlete na můj e-mail (samostatný soubor na webu školy). 
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