
8. A – práce na týden od 11. května 2020 

Český jazyk 

 Pracovní listy tentokrát rozešlu osobně. Někdo už je má. Až je vyplníte, opět přepošlete. 

 Přečtěte si nějakou pěknou knihu. Knihovny už jsou otevřené, tak toho využijte. 

Matematika 

 Opakování zlomky – dělení: samostatný soubor na webu školy. 

 Učebnice číslo 3: Válec, a) válec a síť válce – výpisky: str. 34, 36. 

 Úkoly: 

 1. Zkus z papíru vyrobit model válce. 

 2. Napiš, z čeho se skládá síť válce. 

 3. Příklady 37/ 8, 10. 

 
Anglický jazyk 

 Skupina p. Humlové:  

 Práce v samostatném souboru na webu školy. 

 Skupina p. Stulíkové:  

 Z nového pracovního sešitu Prj. 3 (máš ho mít už koupený, pokud ne, v prodejně Kniha na 

tebe čeká) napiš a nastuduj slovíčka Introduction A Kids a B Sweet Sue... (je to opakování). 

 Pracovní sešit č. 3 str. 2 cv. 1 – doplnit. 

 Učebnice str. 76 – text – opak. čtení a překlad (hlasité, jako ve škole). 

 Možnost samostudia, nezapomeň napsat zprávu o splnění úkolu + popřípadné dotazy. 

 

Německý jazyk 

 Skupina p. Humlové:  

 Uč. str. 51/17 přečíst, obměňovat, 51/18 a, b. 

 Pracovní sešit str. 53 celá – můžete mi poslat ke kontrole na bohumila.humlova@seznam.cz. 

 Vstup do online verze učebnice: https://www.mauthor.com/present/5510225138941952. 

 Skupina p. Jarešové:  

 Práce v samostatném souboru na webu školy. 

Zeměpis 

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

blatenska540). 

Dějepis 

 Tento týden odbočíme… Je KVĚTEN 1945… 

 5. 5. 1945 – Květnové povstání českého lidu, 8. 5. 1945 – Den vítězství. 

 Podívejte se na nějaké dokumenty týkající se 2. světové války, osvobozování… 

 Potom mi napište, co jste zhlédli, vaše názory… 

 Nebudu vám tentokrát zadávat konkrétní dokument, vyberte si, co vás zajímá. 

Fyzika 

 Učebnice str 146-149 – Výsledný odpor spotřebičů spojených za sebou /neboli sériový 

obvod/, nejméně třikrát prostudovat. 

 Poznámky: zakreslit /podle pravítka/ zapojení dvou rezistorů za sebou, zapsat vztahy pro 

výsledný proud, napětí a odpor. 

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


 Uvést příklady využití zapojení v praxi /nejméně tři/. 

 Podle řešeného příkladu v učebnici vypočítat úlohy 3/149 a 6/149, popřípadě další příklady. 

Přírodopis 

 Prostudovat si kapitolu Ženská pohlavní soustava a Menstruace (uč. str. 120-121) a do 

sešitu vypsat poznámky. 

 Úkol na jedničku: Pokud budete mít chuť, vyberte si zcela libovolnou ženu, která má váš 

hluboký obdiv a napište mi o ní úvahu asi o 10-15 větách. 

 V Google učebně občas zveřejním testík na jedničky. 

 Od tohoto týdne již nebudu posílat prezentace, jelikož jsou všechny umístěné na Youtube 

(kanál Petr Curko, https://www.youtube.com/user/anubiskt/playlists). Je mnohem lepší, když 

žáci danou kapitolu naposlouchají. 

Chemie 

 Prostudovat si kapitolu Halogenidy (Youtube), vypsat poznámky a důkladně trénovat 

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

halogenidů). 

 Úkol na jedničku: Na webu školy si stáhnout zadání pro Názvosloví halogenidů – odpovědi (i 

s oxidačními čísly) mi pak poslat ke kontrole na petrcurko@seznam.cz. 

 V Google učebně občas zveřejním testík na jedničky. 

Občanská výchova 

 Link: http://testmojeplus.cz/ – otestujte svoje silné stránky. 

 Kdo neposlal práci z minulých týdnů: posílejte! 
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