
8. A – práce na týden od 18. května 2020 

Český jazyk 

 Pracovní listy opět rozešlu osobně. Až je vyplníte, přepošlete. 

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

Matematika 

 1. Opakování desetinná čísla – dělení: viz příloha (můžete vyplnit). 

 2. Učebnice číslo 3 – Válec (2 vzorečky na povrch a objem válce): 

 b) povrch válce – rámeček na straně 38 

 příklady 39/1-4 (pomocí kalkulačky – pouze dosazujeme do vzorečku) 

 c) objem válce – rámeček na straně 42, 43 

 příklady 42/1. 2 a 43/6, 7 (také pomocí kalkulačky) 

 vysvětlující video: (jen stačí potom za π dosadit 3,14) 

 https://www.youtube.com/watch?v=rahmTcS-_Ao. 

 Příklady: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Oyd1-B4qrAo – povrch válce 

 https://www.youtube.com/watch?v=nyo73_Wrz9M – objem válce. 

 
Anglický jazyk 

 Skupina p. Humlové:  

 Práce v samostatném souboru na webu školy. 

 Skupina p. Stulíkové:  

 Opakování slovíček – Kids, Sweet Sue – ústně i písemně. 

 Pracovní sešit č. 3 – str. 2 cv. 2, 3. 

 Charlie Chaplin – opak. vyprávění. 

 Učebnice str. 77, text – hlasité čtení a překlad. Pak si sám anglicky říkej, co víš o řeckém 

divadle. 

 Nezapomeň na možné samostudium a na poslání zprávy o splnění úkolu z Aj. 

 

Německý jazyk 

 Skupina p. Humlové:  

 Uč. str. 54/1 čti, přelož, odpověz na otázky – do sešitu. 

 Str. 54 modrý rámeček doplň a opiš (řešení str. 80/3 – zájmena ve 4. p.) 

 Str. 54/2, 55/3 – doplň, čti, ve cv. 3 si vyber svou reakci na Aliciino pozvání. 

 Prac. sešit str. 54, 55 – ke kontrole na bohumila.humlova@seznam.cz. 

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

 Připomínka hlavně pro líné jedničkáře: kdo chce dobrou známku z němčiny, musí mi dokázat, 

že pracuje!  

 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 

 Úkoly v samostatném souboru na webu školy. 
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Fyzika 

 Učebnice str. 150-152. Rezistory spojené vedle sebe (paralelně), neboli rozvětvený obvod, 

nejméně třikrát přečíst. 

 Poznámky: zakreslit schéma rezistorů zapojených vedle sebe, označit viditelně uzly (A) (B), 

zapsat vztahy pro výsledný proud, napětí a odpor (u odporu možno 3 vzorce). 

 Podle řešeného příkladu v učebnici vypočítat U1/152, U3/152 a za známku 1 vyřešit U6/153. 

Přírodopis 

 Prostudovat si kapitoly Vady a poruchy pohlavní soustavy (uč. str. 121) a Genetika člověka 

(uč. str. 42-45) a do sešitu vypsat poznámky. 

 Úkol na jedničku: Pokud budete mít chuť, vyberte si tentokrát zcela libovolného muže, který 

má váš hluboký obdiv a napište mi o něm úvahu asi o 10-15 větách. 

 V Google učebně občas zveřejním testík na jedničky. 

 Veškeré prezentace jsou dostupné na Youtube (kanál Petr Curko, dostupný na adrese 

https://www.youtube.com/user/anubiskt/playlists).  

Chemie 

 Prostudovat si kapitolu Kyseliny – úvod a kyseliny bezkyslíkaté (Youtube), vypsat 

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

názvosloví oxidů, sulfidů a halogenidů). 

 Úkol na jedničku: Vymyslete mi libovolný experiment s kuchyňskou solí a napište mi, co a 

jak byste zkoumali (uveďte téma, pomůcky a postup provedení). 

 V Google učebně občas zveřejním testík na jedničky. 

Občanská výchova 

 Odkaz 1: https://www.neflakamse.cz/files/Letak-volba-povolani.doc – pročtěte si leták 

a napište, podle čeho se budete rozhodovat, AŽ BUDETE ZVAŽOVAT VÝBĚR SŠ! 

 Odkaz 2: https://www.neflakamse.cz/files/Pracovni-listy-ZS-karierove-poradenstvi.doc. 

 Najděte pracovní list – povolání a jejich charakteristické znaky – zabývejte se pouze první 

tabulkou (pracovní činnosti) a na můj e-mail pošlete odpovědi na první úkol. 
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