
8. třída 

Ahoj osmičko, ta máme před sebou poslední týden, čeká nás úklid třídy. Možná si ještě 
něco spočítáme. a v pátek se všichni sejdeme pro vysvědčení. Prosím nezapomeňte na 
roušky a ti co nechodili do školy přinesou bezpečnostní prohlášení. Sejdeme se v 7,15 
před školou a nejpozději v 8h půjdete domů. Všechno co máte ve škole si odnesete domů 
a pozor učebnice budeme vybírat až v září. Tak se můžete učit!!! 

 
A ještě něco co se týká nového školního roku - Za školou máme dokončené nové hřiště. 
Při koupi nové sportovní obuvi na ven na příští školní rok zvolte světlou (non-marking) 
podrážku. Tmavá může zanechat na umělém povrchu šmouhy. Žák v nevyhovující obuvi 
nebude smět na plochu chodit. 

  
Ing. Iva Smištíková 

  

Učivo na týden od 22.6. do 26.6. 

Předmět Učivo 

ČJ 

Milí osmáci, 
děkuji všem, kteří jste se snažili vypracovávat zadané úkoly.  
Přeji všem krásné prázdniny! Budu se na vás těšit opět v září. Nezapomeňte si přes prázdniny přečíst 

nějakou pěknou knížku.  Ivana Míšková 

M 

Ahoj osmičko,nebo osmáci (domácí mazlíčci) 

děkuji všem do pracovali, snažili se, posílali úkoly, chodili na online hodiny. Každý sám víte kolik té 

pochvaly si zasloužíte. Ono vypracovat 2 úkoly za tři měsíce . 

Uvidíme se všichni v pátek při předání vysvědčení. Vaše třídní  

AJ 

Milí osmáci,  
chtěla bych poděkovat všem z vás, kdo jste poctivě pracovali, plnili zadané úkoly a potkávali se se 

mnou na online hodinách. Zvládli jste to  Naučili jste se používat nové aplikace a interaktivní 
testy. Všechny vaše nově nabyté znalosti a dovednosti budeme prohlubovat i v dalších školním 
roce. A ti z vás, kteří zadané úkoly neplnili, budou mít od září co dohánět....  
Přeji vám všem krásné prázdniny a v září se na vás opět těším, Jana Ochranová  

F   

CH 

Milí osmáci, 
moc děkuji všem ktreří jste pracovali. 
A velký dík patří také rodičům. 
Přeji všem krásné prázdniny. Eva Živná 

D   

Z 

Děkuji těm z Vás, kteří pracovali pravidelně, ale i těm, kteří pracovali občas. 
Milí osmáci, všem Vám přeji hezké prázdniny a úspěšné zvládnutí deváté třídy. 
S pozdravem Eva Černá 

Př   

DT 

Děkuji všem žákyním a žákům, kteří se snažili podle svých možností co nejlépe plnit práci a chodili 
do školy i na dálku. Naučili jste se mnoho nových věcí, které využijete v budoucnu nejen ve škole. 
 
Vy ostatní si stále ještě můžete doplnit práci zadanou v Teams a pokusit se alespoň trochu na sobě 
zapracovat. 

S pozdravem J. Báčová 

  

Učivo na týden od 15.6. do 19.6. 

Předmět Učivo 

ČJ 

1) Souhrnná cvičení 

pracovní sešit str. 61– 63 
  

2) Výpisky/výtah/"tahák" z dějepisu 



  
3) Dokonči úkoly, které ti chybí z minulých týdnů (kvízy v Teams – čeština 8, cvičení v pracovním 

sešitě). 

M 
Projděte si teorii k lineárním rovnicím str. 90 - 94 a vyřešte rovnice, které jsem Vám poslala do 
emailu a samozřejmě ti kdo byli ve škole počítají ty na pracovním listu! 

AJ 

Milí osmáci, 
úkoly na tento týden zůstávají stejné. Opakujte si slovíčka a nepravidelná slovesa a doplňte si 

to, co vám ještě třeba chybí  
  
16.6.   UČ str. 60 -opiš si do školního sešitu gramatickou tabulku o stupňování přídavných jmen  
          UČ str. 60/2 -vypracuj písemně do školního sešitu podle vzoru  
tězký- heavy – heavier – the heaviest  
17.6.  PS str. 46/1,2,3 - svoji práci vyfoť a zašli mi ke kontrole  
18.6.  zapiš si do slovníčku 20 slovíček z této lekce, najdeš je 

tady: https://www.bridgebooks.cz/out/media/Motivate2CZ.pdf 
pro zábavné kvízy doporučuji 
https://create.kahoot.it/details/comparative-adjectives/f8d18115-bece-4420-b37a-5b151933f02c 

F 

https://www.youtube.com/watch?v=372IzAY80zc&t=563s 
https://www.youtube.com/watch?v=KHzfiyrL51o&t=3s 

dobře e podívejte na tyto dva odkazy  

CH 
Neutralizace - učebnice str. 75 - 76 
Posílám pracovní list 

D 

1) V úterý tě čeká slíbený kvíz na kolonialismus. (Teams – dějepis 8) 
ČESKÉ ZEMĚ 2. POLOVINY 19. STOL. 
2) Přečti si kapitoly: Rakousko-Uhersko – dva státy v jednom v 
uč. na str. 100 až 101 a Úspěchy a prohry české politiky na str. 102 až 103 

Vypracuj z uvedených kapitol výpisky/výtah/"tahák". Pošli foto. 
  

Z 

Znáte svou vlast? (dlouhé otázky, ale odpovědi krátké) 
1. Se stavbou kterého mostu se začalo podle legendy 135797531 (1357, 9.7. v 5,31)? 
2. Snad nejznámější český hrad nechal založit „otec vlasti“-  je to hrad. 
3. Bohužel do naší historie patří i smutné události. Mezi ně patří i 2.sv.v. 
    a vypálení vesnice ve Středočeském kraji. Jak se jmenuje? 

4. Mezi nejvyhledávanější a nejoblíbenější místa patří zámek v jižních Čechách. 
    Jaký zámek navštívíte? 
5. Nejstarší kamenný post v ČR pochází ze 13. století. Ve kterém městě stojí? 
6. Jak se jmenuje proslulá firma z Čes. Budějovic, která se zabývá výrobou 
    psacích a výtvarných potřeb? 
7. Chodské slavnosti pojedete navštívit do města? 
8. Karlovy Vary se proslavily nejen jako lázně. Jsou známé svou sklárnou ….., 
    výrobou bylinného likéru ….. i významnou stáčírnou minerálních vod ….. 

9. Tato hora vznikla při sopečné činnosti ve třetihorách, patří mezi nejznámější 
    české hory, i když měří pouze 461 m. 
10. Největší pískovcovou skalní bránu v Evropě můžete navštívit 
     v NP České Švýcarsko. Jak se brána jmenuje? 

Př 

Sluch a zrak - učebnice str. 100 - 103 
pracovní sešit str.44 - 45 
zápis posílám 

DT 

On-line výuka není, učím žáky 5.třídy. 
Kdo nemá splněné některé úkoly, využije tento týden pro dokončení chybějících prací z minulých 
týdnů. 

  

Učivo na týden od 8.6. do 12.6. 

Předmět Učivo 

ČJ 

Větný rozbor   
Vypracuj úkoly a) až g) k souvětí č. 2 na str. 58 v pracovním sešitě  
  
Procvičujeme pravopis  
V zadání Teams čeština 8 najdeš doplňovací cvičení (nevyplňují ti, kteří byli na online hodině 3.6.)  

  
Slovní zásoba a vyjadřování  
Vypracuj do sešitu cv. 9 a), b) na str. 113 v učebnici  

https://www.bridgebooks.cz/out/media/Motivate2CZ.pdf
https://create.kahoot.it/details/comparative-adjectives/f8d18115-bece-4420-b37a-5b151933f02c
https://www.youtube.com/watch?v=372IzAY80zc&t=563s
https://www.youtube.com/watch?v=KHzfiyrL51o&t=3s


  
Práce s textem  

V učebnici na str. 114/11 přečti si text a vypracuj úlohy a) až d)  
  
  

M 

Úkol na pondělí procvičujte na online cvičeních rovnice 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 
pro všechny úkol ze školy - uprav podle vzorce cvičení máte v emailu 
v emailu máte výklad k  rovnicím projděte si označené a v učebnici vypočítejte cvič. 2 na str. 94 

  

AJ 

9.6.   UČ str. 60 -opiš si do školního sešitu gramatickou tabulku o stupňování přídavných jmen  
          UČ str. 60/2 -vypracuj písemně do školního sešitu podle vzoru  
tězký- heavy – heavier – the heaviest  
10.6.  PS str. 46/1,2,3 - svoji práci vyfoť a zašli mi ke kontrole  
11.6.  zapiš si do slovníčku 20 slovíček z této lekce, najdeš je 
tady: https://www.bridgebooks.cz/out/media/Motivate2CZ.pdf jinak tento den využij k doplnění toho, 

co Ti chybí nebo k procvičování slovíček, sloves atp.  

  
  

F 
a zase ohmův zákon 
http://www.skolavsenory.cz/soubory/439.pdf (Velikost: neznámá) 

CH 
Posílám procvičování názvosloví solí 
Online hodina nebude - ve středu mám výuku 

D 

Kolonialismus  
Kapitoly na str. 94 až 97 v učebnici  
Důležitá kapitola pro pochopení mnoha dobových souvislostí i budoucího válečného dění ve 
20. století. Prosím pečlivě pročíst. Kontrolní otázky najdeš v pátek v Teams dějepis 8.  

Z 

Děkuji těm, kteří mi odeslali zpracovaný referát. Několik žáků si ale syslí své referáty pro sebe a 

nechtějí se o něj se mnou podělit. Doufám, že se dočkám.  

Památky UNESCO v ČR - str. 86 - 87 

Poznáte podle nápovědy 12 památek v ČR, které byly zapsány 

na seznam světového kulturního a přírodního dědictví? 

1. Poutní kostel leží blízko města Žďár nad Sázavou. 

2. Historické centrum města se rozkládá v meandru řeky Vltavy. 

    V zámeckém parku nalezneme divadelní scénu s otáčivým hledištěm. 

3. Je to druhá židovská památka na seznamu UNESCO. 

    Tato městská čtvrť zahrnuje 120 domů. 

4. Tato památka je funkcionalistický dům postavený v r. 1930. 

5. Jak se jmenuje město, jehož historické jádro zahrnuje Malou Stranu, 

    Nové a Staré Město? 

6. Další městská památková rezervace je chráněná kvůli unikátnímu centru 

    z 16. století, dnes náměstí Zachariáše z Hradce. 

7. V jakém městě se v 13. až 15. století těžilo stříbro a razily stříbrné mince? 

8. Květná zahrada je významný objekt zahradního umění. 

    Součástí kterého zámku je? 

9. Podle sgrafitové výzdoby fasády poznáte zámek? 

10. Součástí tohoto areálu je proslulý minaret. Jaký areál musíte navštívit? 

11. V Olomouci stojí morový sloup vysoký 35 m. Jak se jmenuje? 

12. Lidovou architekturu zvanou selské baroko si můžete prohlédnou 

      v které jihočeské vesnici? 

V roce 2019 do tohoto seznamu přibyly další dvě památky. 

13. Jak se jmenují? (tentokrát musíš hledat na internetu) 

Př 

Vnímání světa - smysly - učebnice str.98 - 99 
Zápis posílám mailem 

Pracovní sešit str. 43 pošlete mi svoji práci ke kontrole  

DT On-line výuka není, učím žáky 5.třídy. 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.bridgebooks.cz/out/media/Motivate2CZ.pdf
http://www.skolavsenory.cz/soubory/439.pdf


Kdo nemá splněné některé úkoly, využije tento týden pro dokončení chybějících prací z minulých 
týdnů. 

  

Učivo na týden od 1.6. do 5.6. 

Předmět Učivo 

ČJ 

Tento týden bude opakovací ("doháněcí"). Pokud ti nějaká cvičení chybí, dodělej je. Udělej si 
kontrolu.  
  
Nově v tomto týdnu bude jen:  
Opakování významových poměrů mezi hlavními větami  
Vypracuj uvedená cvičení písemně do sešitu:  
uč. str. 64/11  
uč. str. 66/16, 17, 18, 19, 20  

  
Těším se ve středu v 10:30 na slyšenou! 

M 

ÚKOL NA PONDĚLÍ uč. ALG.  str. 150/cvič 7 
online hodina úterý v 10,30 
středa - úkol z online hodiny v teams máte vložené přílady , vypočítejte a pošlete ke kontrole 

AJ 

2.6.     vypracuj opakovací kvíz na lekci 4, najdeš ho zde: https://app.wizer.me/learn/MEKYA4 
            Kdo již splnil, využije tento den k opakování nepravidelných sloves třeba tady: 

irregular verbs 
           a procvičování minulého času průběhového tady: 
minulý čas průběhový 
3.6.    začínáš lekci 5 – UČ str.58/1 – zapiš si do slovníčku slovesa, která neznáš (3 tvary u 

nepravidelných sloves  
          poslechy z lekce 5 jsou zde: poslechy z lekce 5 

          UČ str. 58/ 4 – piš pouze správný tvar slovesa, neopisuj celé cvičení 

4.6.    PS str. 45/1-4 – celou stranu ofoť a zašli mi ke kontrole 

Další online hodina bude opět ve čtvrtek od 10:30. Těším se na vás  

F   

CH 

Kyselost a zásaditost látek - učebnice str.74 

Zápis posílám  
Ve středu na online hodině budeme procvičovat soli - připravte si tabulku, kterou jsme doplňovali. 
  

D 

1) Rusko a Japonsko  
Přečti si text v učebnici na str. 90-91. Vypracuj písemně otázky za textem a pošli.   
2) Návštěva Národního muzea cca 20 min. prohlídka (načtení ale chvíli trvá)  
https://exhibition.indihu.cz/view/vydej-se-do-panteonu/0/1  
Pokud se vydáte do Národního muzea, dejte vědět, co zajímavého jste viděli. ????  
3) www.pamatky3d.cz  
Budu se těšit na zprávu, když se na některý hrad nebo zámek vydáte. Můžete mi poslat třeba virtuální 
pohlednici. :-)  

  

Z 

Osmáci, na zpracování referátu jste měli dva týdny. 

K dnešnímu dni (neděle 31.5.cca 19h) jsem obdržela práce pouze od tří žáků. 
Jsem docela zklamaná. Chválím ty, kteří mi referát poslali. 
Doufám, že se zbývajících referátů dočkám tento týden. 
Úkoly na tento týden jsem poslala školní poštou. 

Př 

Obvodová nervová soustava - učebnice str. 95 - 97 
Pracovní sešit str. 42 
Zápis máte již zapsaný 

DT 

On-line výuka není, učím žáky 5.třídy. 

  
Chválím všechny za reakce na poslední úkol (Základy pro jednoduché programování, logické 
myšlení) a ty, kteří vypracovali veškeré zadané práce. 
Kdo splnil, pokračuje v další úrovni Blockly Games (pták), ostatní mají ještě tento týden na Blockly 
Games- Bludiště. 
Kdo nemá splněné některé úkoly, využije tento týden pro dokončení chybějících prací z minulých 
týdnů. 

https://app.wizer.me/learn/MEKYA4
https://create.kahoot.it/search?filter=1&tags=Irregular%20Verbs%20English
https://create.kahoot.it/share/test-past-simple-past-continuous/d847c3ab-657c-449e-aa2b-dacfe3fd8262
https://mzszasada-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jochranova_mzszasada_cz/Ei72hYNSOPlMqDspv4dg0_8Bvezx42kFSLkASwbapVdhhg?e=qTgzp4
https://exhibition.indihu.cz/view/vydej-se-do-panteonu/0/1
http://www.pamatky3d.cz/


  

Učivo na týden od 25.5. do 29.5. 

Předm

ět Učivo 

ČJ 

1) Jazykový rozbor  
Vypracuj v pracovním sešitě na str. 56 cv. 1 a), b), c), d), f), g, h), i), e)  (nejen) pro budoucí uchazeče na SŠ   
  
2) Procvičujeme pravopis  

Vypracuj písemně do sešitu cv. 5 a 6 na str. 47 a cv. 7 na str. 48 v učebnici.  
  
3) Práce s textem  
V Teams – čeština 8 je text Dračí zátoka. Vypracuj otázky 1 až 5. (Upravuješ vlastní kopii dokumentu) 
  
4) Opakujeme literární druhy a žánry  
V Teams – čeština 8 máš kvíz Literární druhy a žánry I. Vypracuj otázky dle zadání.  

M 

Pondělí - geometrie Konstrukce čtyřúhelníka stejný úkol mají sedmáci, tak se nenechte zahanbit.Než začneš rýsovat 

ujasni si co je rovnoběžník.Můžeš se podívat i na tyto příklady, které mají i 
řešeníhttp://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/16/m7_16_priprava%20rovnob%C4%9B%C5%BEn%C3%AD
ky.pdf (Velikost: neznámá) 
Sestroj rovnoběžník ABCD, je-li dáno a = 6cm, b = 3 cm, e = IACI = 7 cm. Náčrt a konstrukce. 
Sestroj rovnoběžník KLMN, k = 5 cm, l = 4 cm, úhel alfa  = 60o  

online hodina úterý 10,30 
středa do emailu posílám zadání příladů vypočítej a pošli ke kontrole uvědom si co jsme si říkali na 
online hodině. 

test - dle dohody bude otevřen ve středu od 19,00 do 20,30 
poslední úkol tohoto týdne - otevírám znovu test ze středy, nemusí ho znovu počítat ti, 
kteří měli 18/18 bude otevřen od 10,00 do 13,00 (výsledy testu znáte nebyla to žádná hitparáda a 
řešila vás to polovina!!!) 

AJ 

26.5.     UČ str. 57/7 - vypracuj písemně, svoji práci vyfoť a odešli mi ke kontrole  
      zopakuj si zábavnou formou minulý čas nepravidelných sloves tady: nepravidelná slovesa 
  

  
27.5.      UČ str. 57/6     
              PS str. 43/2 svoji práci vyfoť a zašli mi ke kontrole  
      PS str. 43/4 - svoji práci zkontroluj poslechem zde: poslech WB 43/4 
  
28.5.     vypracuj opakovací kvíz na lekci 4, odkaz zde bude nejpozději ve čtvrtek  
a je to tady: https://app.wizer.me/learn/MEKYA4 
  

F Ohmův zákon - znovu si projdi zadané úkoly z minulého týdne v  pátek bude otevřen test 

CH 
Stále procvičujeme názvosloví. Posílám procvičování mailem.  
Ve středu na online hodině dokončíme tahák 

D 

Jih proti Severu  
Přečti si text v učebnici na str. 88 a 89  

Sleduj Den, který ukončil občanskou válku z: 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-ktery-ukoncil-americkou-obcanskou-valku-9-duben-152582  
Ve čtvrtek bude připravený opakovací kvíz (Teams dějepis 8).   

Z 

Máte druhý týden na zpracování a odeslání referátu o vybraném kraji. 

Mnoho úspěchů v práci a pěkný týden všem přeje Eva Černá  

Př 

Centrální nervová soustava - učebnice str. 92 - 94 
pracovní sešit str. 41 -vyplň a pošpli ke kontrole 
Zápis k této látce jsem posílala minulý týden. 

DT 

On-line výuka od tohoto týdne nebude, budu ve škole učit žáky 5.třídy. 
Kdo nemá hotové práce, využije čas na jejich doplnění!! 
  
Podklady na tento týden máte ve svém školním e-mailu. 

Téma: Základy pro jednoduché programování, logické myšlení. 

  

Učivo na týden od 18.5 do 22.5. 

Předm Učivo 

http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/16/m7_16_priprava%20rovnob%C4%9B%C5%BEn%C3%ADky.pdf
http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/16/m7_16_priprava%20rovnob%C4%9B%C5%BEn%C3%ADky.pdf
https://wordwall.net/resource/404958/irregular-verbs-past-simple
https://mzszasada-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/jochranova_mzszasada_cz/EUydPtk1FCBFsojgwuwaOLwBanr-2EV5Ec_ZOh0Pqe4ygA?e=r5bW4W
https://app.wizer.me/learn/MEKYA4
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-ktery-ukoncil-americkou-obcanskou-valku-9-duben-152582


ět 

ČJ 

1) Jazykový rozbor  

Vypracuj cv. 3 na str. 58 v pracovním sešitě, b), g) máte dobrovolné, resp. doporučené pro budoucí 

středoškoláky.  
  
2) Procvičujeme pravopis   
Vypracuj do sešitu cv. 14 na str. 91 v učebnici.  

  
3) Práce s textem  
Blaničtí rytíři – text máš v Teams – čeština 8 – vypracuj úlohy dle zadání.  
  
4) Útvary českého jazyka  
Přečti si text v učebnici na str. 101–102 (text v rámečku, mapka nářečí, tabulka ve cv. 1/102)  
Pochopení učiva si ověříš v kvízu (přípraven bude ve středu).  
  

Těším se na slyšenou ve středu v 10:30!  

M 

Pondělí - učebnice geometrie str. 71, podívej se na tabulku u úkolu 2 - tabulku vypracuj do sešitu a dané údaje opiš a 
barevně doplň včechny údaje, které dokážeš odvodit, nebo vypočítat, otázka pod tabulkou - tento trojúhelník narýsuj 
a označ, který to je a) b)c)????  

online hodina úterý 10,30 
středa - úkoly z online hodiny v emailu máte zadání úkolu - vypočítejte a pošlete ke kontrole 

čtvrtek - procvičuj na online cvičeních podkapitoly vytýkání a úpravy podle vzorců (pochlubte se úspěšností) 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&searc
h1=Mnoho%C4%8Dleny#selid 

AJ 

19.5.     pomalu se blížíš ke konci 4. lekce, a proto Tě čeká opakování toho, co jsi se naučil/a  
             UČ str. 57/1,2 - ústně  
                          57/3 - písemně, svoji práci vyfoť a zašli ji ke kontrole  
20.5.      A co takhle dát si diktát? Tak směle do toho, PS str. 43/1  

21.5.      UČ str. 57/5 - písemně - vytvoř otázky a potom na ně podle pravdy písemně odpověz, svoji práci vyfoť a 

pošli mi ke kontrole  
  

F 
ohmův zákon podívejte se na toto video 
https://www.youtube.com/watch?v=n9eXZA4_SRY  

CH 

Online hodina ve štředu v 9 hodin 
Budeme procvičovat názvosloví kyselin. 

Ve forms máte zadaný test.  
  

D 

1) Opakovací kvíz (rozsah stran v učebnici 82–87) Teams – dějepis 8 (kvíz bude připraven ve středu ) 
  
2) Jih proti Severu uč. str. 88–89   
Sleduj: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-ktery-ukoncil-americkou-obcanskou-valku-9-duben-
152582  

Z 

Referát –práce na dva týdny!  
Pište základní údaje -  heslovitě , neopisujte celé věty. Podrobnosti zašlu e-mailem. 
Osnova (vychází z textu v učebnici) 

Základní informace – název kraje + krajské město +rozloha (nepište počet obyv. a nezaměstnaných) 
Geografická poloha 
Přírodní podmínky – pouze vyjmenovat nejdůležitější řeky, nížiny, pohoří,.. 
Obyvatelstvo a sídla 
Zemědělství 
Průmysl a těžba- nezapomeňte napsat co a kde se těží – města 
Zajímavosti – jaká zajímavost, místo, kde se nachází 
Vypracoval, zdroje (alespoň 2, jeden může být učebnice) 

Př 

Nervová soustava - učebnice str.90 - 91 
Zápis posílám do mailu 
V pracovním sešitě vypracujte na straně 40/1,2,3 stránku vyfoťte a poslete ke kontrole 

DT 

Práci máte zadanou v předmětu v aplikaci Teams. 
Téma: Zdroje informací a nákup po telefonu. 
On-line hodina v úterý nebude. 
  

Kdo ještě nevypracoval nic nebo málo, může doplnit. V předmětu v aplikaci Teams má všechny podklady. 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&search1=Mnoho%C4%8Dleny#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&search1=Mnoho%C4%8Dleny#selid
https://www.youtube.com/watch?v=n9eXZA4_SRY
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-ktery-ukoncil-americkou-obcanskou-valku-9-duben-152582
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-ktery-ukoncil-americkou-obcanskou-valku-9-duben-152582


NJ 

Protože jsme nedopatřením něco smazali a zmizela Vám němčina, vkládám znovu úkoly z NJ ( je to před 

velikonocemi a je to na delší období) 
Podklady pro výuku NJ pro 8. Tř. 
Opak gramatiky dle podkladů, které děti ode mne mají , tj. : 
1/ přítomný , budoucí a minulý čas pomoc.sloves haben a sein 
2/ opakování slovíček ze svých slovníčků 
3/ časování sloves 
4/ skloňování podst.jmen-tj. PÁDY - se členem určitým, neurčitým, se zápornou 
částicí kein i s přivlastňovacími zájmeny 
5/časování sloves sprechen, fahren, schlafen,laufen atd. – dle podkladu 

6/opak základních frází typu : kolik je ti let, kolik je tvému bratrovi, kde bydlíš, 
Kolik je hodin, co je to, jak je to, kde je to, kdo je to, kdy je to … 
7/hodiny 
8/předložky se 3. a 4. Pádem – dle podkladů ode mne – umět nazpaměť 
Včetně předložek se 3. nebo 4 pádem 
Předložky UM, AM, IM – VE spojení s ……? 
9/ skloňování osobních zájmen – dle mého podkladu 
10/ vypracovat slohovou práce na téma „Meine Winterferien“ –přinést do školy 
na první hodinu IHNED po karanténě, kdo nedodá, ví co bude následovat 

11/Učebnice str.78 zpracovat cvičení 5 
www.testpark.cz/testy/nemcina 
najet si na tento LINK a vypracovat testy – do svých slovníčků zanést neznámá 
slovíčka a naučit se je – po návratu do školy – zkontroluji ! 

  

Učivo na týden od 11.5. do 15.5. 

Předm

ět Učivo 

ČJ 

1) Spojovací výrazy v souvětí 

vypracuj cv. 2 a), b) na str. 54 v prac. sešitě 
  

2) Jazykový rozbor 
vypracuj otázky a) až j) ze cv. 7 na str. 88 v učebnici 
  

3) Procvičujeme pravopis 
přepiš do sešitu cv. 14 na str. 91 v učebnici 
  

4) Práce s textem 
v Teams - čeština 8 najdeš text Loupež ve starožitnicví 

vypracuj otázky pod textem 
  

Všechny své práce vyfoť a pošli. Děkuji za spolupráci.  

M 

Pondělí- učebnice str. 58 a 59 - zopakujte si věty o shodnosti trojúhelníků a následně vypracuj cvičení 4 na str. 59 
použij tyto rozměry rozměry a) a = 4cm, b) F= 115o  

g = 3cm, e = 5 cm, c) úhly budou 70
o 
a 30

o 
strana ke které úhly přiléhají měří 4 cm, d) strany, které svírají pravý 

úhel měří 7cm a 3 cm 
vypracuj  a pošli ke kontrole 

online hodina úterý v 10,30 
Úterý - úkoly z online hodiny uč. str. 150 cvič. 5, uč. str. 84 cvič. 4 vypracuj podle vzoru - dělalali jsme na minulé 
online hodině 

čtvrtek- procvičuj naonline cvičeních 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=Matematika&search1=03.

+Mnoho%C4%8Dleny#selid 
vyzkoušej kapitolu dělení je to jednoduché, ale musíš trochu více zavzpomínat - napište mi svoji úspěšnost. 

pátek - dáme si zase trochu geometrie  
učebnice str. 60 cvič.8 (narýsuj a pošli) 

AJ 

12.5.      UČ str. 54 – A narrative – přečti si vypravování 
               Najdi si v textu – One day, then, Later, In the end 

               UČ str. 54/3 – vypracuj písemně a zašli ke kontrole 
13.5.      PS str. 40/1,2,3,4 
14.5.      PS str. 41 –napiš slohové cvičení – svoji práci vyfoť a zašli ke kontrole 

Zapiš si zbývající slovíčka z této lekce. 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=Matematika&search1=03.+Mnoho%C4%8Dleny#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=Matematika&search1=03.+Mnoho%C4%8Dleny#selid


F Ohmův zákon uč. str.137 - 140.  

CH 

Ve srředu na online hodině budeme opakovat názvosloví kyselin. 

Těším se na Vás  
Posílám další procvičování 

D 

Itálie a Německo, nové státy na mapě Evropy 
přečti si text v učebnci na str. 86-87 

další učební text najdeš v Teams - dějepis 8 - učební materiály 
  

sleduj: 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/3-cervenec-den-bitvy-u-hradce-kralove-152667 
  

opakování: 

odpověz na otázky v kvízu (Teams - dějepis 8) 
téma: Modernizace v Evropě 2. poloviny 19 stol. (uč. str. 82-8š) 
          Viktoriánská Anglie (uč. str. 84-85) 

Z 

Někteří asi nemají pravidelný přístup k internetu (tři z Vás se mnou vůbec 

nekomunikují), můžete proto odpovědi napsat na papír a přinést je ke mně domů. Už se 

těším , že se zapojí i ti, od kterých nemám ani jednu nebo jen jednu odpověď.  

Současná ČR (str. 24) 

Samostatná ČR se snažila zapojit do mezinárodních organizací. 

1. Do jakých a kdy se stala členem? (stačí 3 nejdůležitější) 

Historie vzniku krajů ČR (str. 26) 

Nyní využijete druhou slepou mapu, kterou máte od rozvozu učebnic. Doplňte do ní 

názvy krajů a krajská města. Bylo by smutné, kdybychom jako Češi nevěděli, jaké 

máme kraje a krajská města. PŘIPOMÍNÁM, že mi stále někteří neposlali název kraje, 

který budete zpracovávat jako referát. 

2. V roce 1918 se dnešní ČR rozdělila na 3 země, jaké? 

3. V letech 1939-1945 byl na našem území vyhlášen – 

4. V roce 1949 se naše území rozdělilo na kolik krajů a ….? 

K další změně došlo v roce 1960, vzniklo 7 krajů. Nynější podobu získaly kraje až v 

roce 2000 (14 – včetně území hl.m.) 

5.Vyjmenuj je i jejich krajská města. 

Odpovědi na tato otázky v učebnici nenajdete, ale věřím, že je budete znát. 

6. Kdy bylo vyhlášeno Československo? - datum 

7. Kdy vznikla Česká republika? 

8. Jaký je rozdíl mezi pojmy Čechy X Česko? 

Př 

Kůže 
učebnice str. 88 - 89, pracovní sešit str. 39 vyfoťe a pošlete e-mailem 
Zápis posílám  

DT 

On-line hodina bude v úterý od 9:30 hod. 
Téma: Hardware a software, jak udržovat dobrý chod počítače 
  

Kdo ještě nevypracoval práci z minulých týdnů, může doplnit. 
Kdo se z nějakého důvodu nemůže zúčastnit výuky, napíše omluvu na adresu informatika@mzszasada.cz 
a splní práci zadanou v předmětu v aplikaci Teams. 

  

Učivo na týden od 4.5. do 7.5. (8.5. Den vítězství, státní svátek) 

Před

mět Učivo 

ČJ 

1) Spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v souvětí 
Zopakuj si základní poučení na str. 85 v učebnici a udělej si zjednodušený zápis do sešitu. 
Vypracuj do sešitu cv. 2 na str. 86 v učebnici 
  

2) Procvičujeme pravopis 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/3-cervenec-den-bitvy-u-hradce-kralove-152667
mailto:informatika@mzszasada.cz


Vypracuj do sešitu cv. 14 na str. 91 v učebnici 
  

Procvičuj na www.skolasnadhledem.cz (heslo: interpunkce, spojovací výrazy, významové poměry, souvětí 

souřadné/podřadné) své výsledky vyfoť a pošli. 
  

3) Pracujeme s novinovým článkem - úkoly k textu na str. 52–53 si připrav na středeční online hodinu (je to 

výzva (některé úkoly mohou být obtížnější), pokus se vypracovat alespoň polovinu z uvedených otázek ) 
  

4) Přečti si text Berlínská zeď z  
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-popularne-naucne/72 , 

odpověz na otázky, výsledek vyfoť a pošli. 

M 

Pondělí 5.5. geometrie - budeme zase rýsovat - 
Narýsuj čtyřúhelník ABCD, a = 3cm, b = 5cm, e = lACl = 7cm, f = lBDl = 4cm, 
d = 2cm. 
Sestroj čtyřúhelník ABCD a = 4cm, b = 3cm, d = 5 cm, alfa = 70o beta = 80o 
nezapoměň - zápis , náčrt, konstrukce!!! 
a pošli ke kontrole 

online hodina úterý od 10,30 
úterý - budeme se věnovat třetímu z vzorců (a + b).) (a - b) = a2 - b2 
Středa otevři následující odkaz 
https://photos.app.goo.gl/YURKgAfJrsDQBj2C6 
a podle vzorce uprav cvič. 2 a 3 a pošli ke kontrole 
čtvrtek procvičuj na onlne cvičeních, můžeš mi napsat do emailu tvoji úspěšnost 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&search
1=V%C3%BDpo%C4%8Det+dle+vzorc%C5%AF#selid 

AJ 

Ahoj osmáci, díky, že chodíte na naše online hodiny. Je moc fajn vás tam mít  
5.5.        UČ str. 53 – opiš si do školního sešitu gramatickou tabulku 
              UČ str. 53/7 –  vypracuj písemně do školního sešitu, neopisuj celý text, piš                                           pouze 
správné tvary sloves 
              PS str. 39/1,2 – svoji práci vyfoť a zašli mi ke kontrole 
6.5.        UČ str. 53/8 – vypracuj písemně do školního sešitu  - svoji práci vyfoť a                                            zašli mi 

ke kontrole 
7.5.        zapiš si a nauč se dalších 20 slovíček z této lekce (tvoje poslední slovíčko bude „province“) 

              PS str. 115/4,5 
Online hodina bude ve čtvrtek od 10:30. 

F ohmův zákon- uč. str. 137-140 + pdf v emailu - přečtěte si obojí - vysvětlíme si na online hodině 

CH 

Procvičování názvosloví posílám do e-mailu - vypracuj a pošli ke kontrole 

Ve středu se těším na online hodinu  

D 

 Svět 2. poloviny 19. století 

Modernizace v Evropě 2. poloviny 19. století 
prostuduj si v učebnici str. 82–83  

sleduj: 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-vydan-manifest-komunisticke-strany-21-unor-

1848-153292 
Viktoriánská Anglie 
str. 84–85 

https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/korunovace-kralovny-viktorie-28-cerven-1838-317082 
Ve čtvrtek budeš mít k uvedeným tématům připravený kontrolní kvíz. 

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-popularne-naucne/72
https://photos.app.goo.gl/YURKgAfJrsDQBj2C6
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&search1=V%C3%BDpo%C4%8Det+dle+vzorc%C5%AF#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&search1=V%C3%BDpo%C4%8Det+dle+vzorc%C5%AF#selid
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-vydan-manifest-komunisticke-strany-21-unor-1848-153292
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-vydan-manifest-komunisticke-strany-21-unor-1848-153292
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/korunovace-kralovny-viktorie-28-cerven-1838-317082


Z 

Milí osmáci, děkuji všem, kteří mi tento týden poslali vypracované úkoly. Měli jste si ještě vybrat jeden kraj, o kterém 
budete zpracovávat referát. Většina z Vás mi ale dluží odpověď. Vyberte si tedy tento týden. Příště zašlu osnovu, 
podle které budete pracovat. V další práci přeji úspěch všem a těším se na odpovědi. 

Služby - str. 22 
1. Kdo zajišťuje služby veřejné , co do nich patří? 
2. Významným zdrojem příjmů je cestovní ruch. Kam hlavně turisté v ČR zamířili? 
3. V ČR sídlí významné vědecko-technické instituce, uveď dvě. 
Doprava – str. 22 – 23 
1. Odkud, kudy a kam vede dálnice D1? 
2. V ČR máme i mezinárodní letiště. Kde? 
3. Vodní doprava:    Které řeky a odkud až kam jsou splavné? 

Př 

Vylučovací soustva - strana 86 a 87 v učebnici 

Zápis posílám na e-mail 
Pracovní sešit strana 38 - stránku vyfoť a pošli ke kontrole na mail 
  

DT 

On-line hodina bude v úterý od 9:30 hod. 
Téma: Cloud a Office 365, sdílené dokumenty 
  
Kdo ještě nevypracoval práci z minulého týdne, může doplnit. 

Kdo se z nějakého důvodu nemůže zúčastnit výuky, napíše omluvu na adresu informatika@mzszasada.cz 
a splní práci zadanou v předmětu v aplikaci Teams. 

NJ 

-učit se hodiny dle podkladu ode mě 
-napsat do svých slovníčků slovíčka z učebnice str. 82 od písmen „A“  a  „B“ a  naučit se je 
-učebnice str.39 cv.12 přečíst a český překlad napsat do sešitu 

  

Učivo na týden od 27.4. do 30.4. (1.5. Svátek práce, státní svátek) 

Předmět Učivo 

ČJ 

1) Významové poměry mezi větnými členy 

pracovní sešit str. 50 cv. 3 a) - cvičení vyfoť a pošli 
  
2) Opravte pravopisné chyby a vypracujte úlohy 

pracovní sešit str. 58/ cv. 3 a),c),d),e),h), i) - cvičení vyfoť a pošli 
  

3) Pracujte s textem 

pracovní sešit str. 61 cv. 4 cvičení vyfoť a pošli 
  
4) V zadání Teams obdržíš křížovku (formát doc. - upravíš vlastní kopii) 
  
5) Práce s textem - stejně jako minulý týden :-) jdi na odkaz, přečti pozorně text, zodpověz odázky a 
svůj výsledek pošli: 
Melounový sníh: 

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-clanky/70 
Personifikace: 
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-jazykove-prostredky/49 
  

Těším se na vás ve středu od 10:30  

M 

Pondělí -vypracuj cvičení na pracovním listě 6,7,8,9 - trojúhelníky si narýsuj 
https://photos.app.goo.gl/8cawUuTbWPodbzuW8 

v úterý od 10,30 online hodina 
probrané v online hodině a úkoly budou dodány po hodině 
středa - procvičuj upravy podle vzorce (a + b)2  a (a - b)2 pracovní list máš v emailu 
čtvrtek - geometrie str. 51 cvič 13 a 14, pro šikulky ještě 14 (pošlete ke kontrole) 

prodloužený víkend využijte k odpočinku , "lenoši" k doplnění chybějícího  

mailto:informatika@mzszasada.cz
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-clanky/70
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-jazykove-prostredky/49
https://photos.app.goo.gl/8cawUuTbWPodbzuW8


AJ 

Ahoj osmáci, jsem ráda, že se spolu potkáváme na online hodinách.  Ale mohlo by nás být více. 

28.4.      UČ str. 51- Castles and legends – poslechni a přečti si článek 
               Přístup k poslechům je zde: Poslechy- unit 4 
               UČ str. 51/6 – vypracuj písemně odpovědi na otázky, neopisuj otázky, stačí psát odpovědi, 
ale celou větou 
29.4.      UČ str. 52/1 – nauč se nová slovíčka a vyber ta správná ve cv.3 

30.4.      PS str. 38/1,2,3 – zašli ke kontrole 
               Zapiš si do slovníčku dalších 20 slovíček z této lekce – tvé poslední slovíčko by mělo být 
„kind“ –slovníček najdeš tady: https://www.bridgebooks.cz/out/media/Motivate2CZ.pdf (Velikost: 

neznámá) 
Další online hodina Tě čeká ve čtvrtek od 10:30. Těším se. 

F 

v emailu budete mít pdf dokumenty - udělejte si zápis a procvičte odpovědi na otázky za textem. 

měření napětí a elektrického proudu 

CH 

Opakování názvosloví 
Procvičování dostanete na email 
Vše společně procvičíme na online vyučování ve středu v 9 hodin. 

Těším se na Vás 

D 

Dědictví revoluce 1848 
v učebnici si přečti text na str. 76-77 
František Josef I. sleduj z 
https://edu.ceskatelevize.cz/frantisek-josef-i-a-jeho-doba-5e44244d4908cf0125158043 
své vědomosti si ověříš v kvízu (otevřen bude ve středu) 

Z 

Hospodářství – průmysl str. 19 – 21 

1. 1. ČR má dvě jaderné elektrárny – kde? 

2. 2. Co je tzv. vltavská kaskáda? 

3. 3. Jaký produkt se zpracovává v petrochemii - hlavně v jakém českém městě? 

4. 4. Co vyrábí podnik Zentiva? 

5. 5. Strojírenství je v ČR zaměřeno hl. na výrobu dopravních prostředků. V jakém městě se jaké 

dopravní prostředky vyrábějí? 

6. 6. Vyjmenuj alespoň 4 značky českého potravinářského průmyslu. 

V následujících týdnech nás čekají regiony Česka. Vyberte si jeden region, o kterém budete psát. 

Napište mi, jaký jste si vybrali. Na odpovědi se těším na adrese: e.cerna@seznam.cz  
  

Př 

Energetická rovnováha učebnice strana 84 - 85 

do sešitu zapište jak se vypočítá Body Mass Index (BMI) a potravní pyramidu 
Vypracujte zase krátký referát buď na téma bulimie nebo mentální anorexie 
a pošlete 

DT 

Další on-line hodina bude v úterý od 9:30 hod. 
  
Společně zhodnotíme Vaše práce, zodpovím případné dotazy.  
Tématem hodiny bude: Výběr tiskárny  

Zamysli se tedy předem, zda a k jakému účelu by se Ti doma tiskárna hodila. 
  
Chválím všechny za splnění práce z minulého týdne, kdo ještě nestihl, může doplnit. 

  
  

Učivo na týden od 20.4. do 24.4. 

Předmět Učivo 

ČJ 

1) Spojovací výrazy v souvětí, interpunkce (čárky) v souvětí 
přečti si v učebnici na str. 85 dole text v oranžovém rámečku 
v pracovním sešitě vypracuj cv. 1 a 2 a,) b) na str. 54 
2) Jazykový rozbor 

zadání - Teams - čeština 8 
3) Procvičujeme pravopis 
oprav chyby v textu a cvičení přepiš - učebnice str. 74/6 
přepiš cvičení 10 v učebnici na str. 76 

4) Porozumění textu  

https://mzszasada-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jochranova_mzszasada_cz/Ep3tJjlFkklNmnGPWUFein0Bgi6yIgGbjZvWNCslskwpgw?e=45C9n8
https://www.bridgebooks.cz/out/media/Motivate2CZ.pdf
https://edu.ceskatelevize.cz/frantisek-josef-i-a-jeho-doba-5e44244d4908cf0125158043
mailto:e.cerna@seznam.cz
mailto:e.cerna@seznam.cz


Přečti si text Napoleon a konopí z https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-clanky/68, 
odpověz na otázky, můžeš získat až tři hvězdičky, výsledek vyfoť a pošli 

  

Další hodina bude tentokrát výjimečně v pátek v 10:30. Těším se na vás.  

M 

Pondělí 20.4. čekám na vaše úlohy (str. 49-50,cv 1,2,3,4,5) dnes pokračujte cvičením 6 a 7 na str. 50, 

opět pošlete ofocené. Dbej na přesné rýsování  

úterý od 10,30 online hodina připrav se na další procvičení vytýkání a řekneme si něco o 
matematických vzorcích - těším se na hojnou účast!!! 
úkoly z online hodiny - pošlu vám emailem 
str. 82 - druhá mocnina dvojčlenu (a+b)2 to jsme probírali při online hodině, vypracuj cvičení str. 82 
cv 1(a,c,e,h) a cv. 2 (a,c,d,f,h) 
středa vypracuj všechny úkoly z online hodiny a podívej se na prezentaci str 1 a na str. 2 vypracuj 
příklady 1,2,3,4 a 9  

http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/27/Mnoho%C4%8Dleny%20vzorce.pdf 
čtvrtek geometrie str. 50 cvič 10, 11 pečlivě rýsuj (zápis, náčrt, provedení), 12,13 

opět vyfoťa pošli- těším se nakrásně provedené práce  

pátek využij dnešek k doplnění všeho co ti ješte chybí v matematice  
  

AJ 

21.4.      UČ str.48 -  opiš si do školního sešitu gramatikyJ gramatickou tabulku jak kladné, tak i 
záporné věty 
               PS str. 36/ 1,2,3 
22.4.      UČ str. 48/4 – přečti si článek a do školního sešitu gramatiky zapiš správný tvar sloves a 
zašli ke kontrole 
               UČ str. 48 – opiš si do školního sešitu gramatiky gramatickou tabulku, jak se tvoří otázka 
v minulém průběhovém čase 

               PS str. 37/5,6 (7 –dobrovolně) 
23.4.      zapiš si do slovníčku dalších 15 slovíček z lekce 4 – tvé poslední slovíčko by mělo být 
„dream“ 

F 

online hodina pátek 24.4. od 9,00 
ve středu dostanete odkaz na test - opakování proud, napětí a el. obvody, bude mít zase omezenou 
platnost středa od 10 do 19h!!!! 

děkuji osmi řešitelům testu pokud si znovu test znovu otevřete uvidíte hodnocení 

CH 

Názvosloví kyslíkatých kyselin - učebnice strana 71 - 13. 
Podívejte se na video https://www.youtube.com/watch?v=SxP-2aG74lQ 
Procvičování pošlu na e-mail 
  
Těším se ve středu na online vyučování v 9 hodin, vyložím tvorbu vzorce 

kyslíkatých kyselin 

D 

Revoluční rok 1848 
doplňující učební text máš v Teams - dějepis 8 - učební dokumenty 
pokud jsi ještě nestihl zhlédnout, podívej se na výukový program: 

https://edu.ceskatelevize.cz/klicove-slovo/revoluce-1848?stupen=2-stupen-zs 

získané znalosti si ověř v testu - revoluční rok 1848 - zadáno - Teams - dějepis 8 
  

Z 

Zemědělství – str. 17 

1. K čemu se využívají zemědělské produkty? 
2. Zemědělství rozdělujeme na 2 výroby. Jaké a co do nich patří? 
3. Které oblasti Česka jsou nejúrodnější? 
4. Jaké plodině se přezdívá „zelené zlato“ a kde se pěstuje? 
Nerostné suroviny – str. 18 
5. Které suroviny patří mezi energetické a kde se na našem území těží? 
6. Jaký je rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji? Obnovitelné zdroje vyjmenuj. 
Odpovědi prosím zasílejte na adresu: e.cerna@seznam.cz 

Př 

Užitečné živiny -učebnice strana 81 - 83 
zápis posílám e-mailem 
v pracovním sešitě strana 36 a 37 
Procvičujte na tomto odkazu https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/881-prirodopis/82-8-
rocnik/919-lidske-telo/924-travici-a-vylucovaci-soustava?scroll=300 
zuby,trávicí soustava - výsledek vyfoťe a pošlete mi na e-mail 

Děkuji všem kteří pracují  

  

DT 
V úterý bude on-line hodina od 9:30 hod. 
Odkaz na připojení budete mít opět v e-mailu, můžete se připojít také přímo 

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-clanky/68
http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/27/Mnoho%C4%8Dleny%20vzorce.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SxP-2aG74lQ
https://edu.ceskatelevize.cz/klicove-slovo/revoluce-1848?stupen=2-stupen-zs
mailto:e.cerna@seznm.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/881-prirodopis/82-8-rocnik/919-lidske-telo/924-travici-a-vylucovaci-soustava?scroll=300
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/881-prirodopis/82-8-rocnik/919-lidske-telo/924-travici-a-vylucovaci-soustava?scroll=300


z aplikace Teams. 
Téma: Teams- opakování, přidání práce 

SP: Dabing počítačových her 
Nezapomeňte odevzdat práci z minulého týdne! 
Kdo se nepřipojí, napíše omluvu na adresu informatika@mzszasada.cz 

  

Učivo na týden od 14.4. do 17.4. (13.4. Velikonoční pondělí, státní svátek) 

  
Předm

ět Učivo 

ČJ 

1) Významové poměry mezi větami hlavními 
pracovním sešitě str. 48/ 6, 8 

v učebnici str. 63/8 - přepiš věty do sešitu a urči významový poměr 
v učebnici str. 64/11 - doplň souvětí a přepiš do sešitu 
2) Vyluštěte tajenku z popletených rčení - v prac. sešitě str. 50/4 

M 

Děkuji všem kdo pečlivě posílají všechny, nebo alespoň některé úkoly, někdo i dohání zpětně- to je dobře.Jenom 
prosím dodržujte zásady z dopisu (pamatujete se na ně?) 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&searc
h1=Mnoho%C4%8Dleny#selid 

počítejte podkapitoly NÁSOBENÍ (A,B,C,D) 
Ve středu budete mít odkaz na test v emailu pozor na omezenou platnost testu!!! 

děkuji těm, kdo test vyřešili, nyní se v odkazu na test v původním emalu můžou podívat na výsledky 
čtvrtek protože dnes máme geometrii vrátíme se ke konstrukčním úlohám učebnice geometrie str. 49 cvič. 1,2,3,4 a 
5. Vypracuj do sešitu. U rýsování dbej na pravidla! Vypracované vyfoť a pošli mi na email. Termín 20.4. 
pátek mám pro vás úkol uč. str 84 sekce D rozklad mnohočlenu na součin, násobit mnohočlen mnohočlenem už 
umíte, přečtěte si důkladně odstavec D  no a potom zkuste cvičení na straně 85 cvič. 1,2,3. setkáme se při online 
fyzice, tak chvilku věnujeme "vytýkání" no a procvičovat můžete na online cvičeních 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_kw.php?subject=Matematika&grades=upper&idx=10 

sekce vytýkání, jste šikulkové to dáte!!! pochlubíte se mi na email s vaší úspěšností - budu čekat  

AJ 

14.4.    opakování slovní zásoby z minulého týdne 
            PS str. 35/ 1,2,3 
15.4.    vrať se ještě znovu ke článku British legends na str. 47 a vypiš si do sešitu všechna  slovesa v minulém 

průběhovém čase…was ruling atp. 
16.4.    podívej se na video na youtube o minulých časech 

               https://www.youtube.com/watch?v=NR4yLa6L_P4 minulé časy jasně a přehledně 

F 
https://vida.cz/vida-na-doma podívejte se na stranky ve středu od 16,00 online vysílání, třeba něco vyzkoušíte 

v pátek v 9,00 online hodina 

CH 

V učebnici na str. 70 najdete kapitolu Kyseliny. Posílám prezentaci - zapište do sešitu. Společně projdeme na on-line 

hodině ve sttředu v 9 hodin. Těším se na hojnou účast. 

D 

Revoluční rok 1848 
v učebnici si přečti text na str. 70-73 
sleduj: 
https://edu.ceskatelevize.cz/klicove-slovo/revoluce-1848?stupen=2-stupen-zs 
své znalosti si budeš moct ověřit v kvízu (otevřen bude v pátek 17.4.) 

Z 

Děkuji těm, kteří zaslali odpovědi. 

Obyvatelstvo (str. 15 - 16) 
1. Co jsou národopisné oblasti. Uveď 4 příklady. 
2. Co je to religiozita? 
Sídla  
3. Co jsou velkoměsta - uveď příklady (jedná se pouze o ČR) 
4. Co znamená suburbanizace? 
5. Jakou funkci plní města a jakou vesnice? 
6. Jaké městské památkové rezervace u nás jsou zapsané na seznamu UNESCO? 

Už se těším na odpovědi ode všech žáků.  
     

Př 

V učebnici str.78-80 kapitola Trávicí soustava. V pracovním sešitě na straně 35-37 

vyplňte. Zápis posílám e-mailem, zapište do sešitu. 

DT 

Práci na tento týden máte připravenou v aplikaci Teams, v předmětu DT 8.  
Téma hodiny je z oblasti hardware: Routery a kyberzločinci. 
Po zpracování ji odevzdáte opět do téhož předmětu.  
Další on-line hodina bude opět za týden v úterý od 9:30 hod. 

  

mailto:informatika@mzszasada.cz
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&search1=Mnoho%C4%8Dleny#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&search1=Mnoho%C4%8Dleny#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_kw.php?subject=Matematika&grades=upper&idx=10
https://www.youtube.com/watch?v=NR4yLa6L_P4
https://vida.cz/vida-na-doma
https://edu.ceskatelevize.cz/klicove-slovo/revoluce-1848?stupen=2-stupen-zs


Učivo na týden od 6.4. do 8.4. (9.4. Velikonoční prázdniny, 10.4. Velký pátek, státní svátek) 

Předmět Učivo 

ČJ 

Významové poměry mezi větami hlavními 
1) vypracuj v pracovním sešitě cv. 3/47 a 7/48 
2) z učebnice vypracuj cv. 3, 4/49 

Těším se, že se sejdeme na online hodině ve středu v 10:30  

M 

Po ukol z geometrie z minulého týdne mnoho z Vás neposlalo, všem kdo se snažili děkuji, ti kdo to 
chtějí napravit posílám příklady do emailu. Pro všechny mám úkol - zadání v emailu. 

Online hodina úterý v 10.30 

AJ 

7.4.  UČ str. 43/ 3,4 písemně do školního sešitu (vyber si jedno cvičení) 

UČ str. 47/ 9 přečti si článek British legends 
najdi si význam slovíček ve cv.6 na str. 47 
 8.4. UČ str.47/8,9 
vypracuj opakovací test na lekci č. 3, odkaz je zde: 
https://app.wizer.me/learn/5RED1L 
  

termín odevzdání: 12.4. 

F 

Opakujte http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-9H/Elek_10.pdf  
otevřete si tento odkaz, důkladně si dané téma přečtěte a pokuste se cvičně odpovědět na otázky za 
textem. No a pošlete mi je ofocené. Termín 14.4. 

CH 

Na tento týden Vám pošlu na e-mail procvičování názvosloví oxidy, sulfidy a  
halogenidy ke kontrole pošlete na mail - děkuji 
nebo lze procvičovat na: https://www.nazvoslovi.cz/test/zadani 
Ve středu v 9 hodin se uvidíme online 

  
Přeju všem pěkné Velikonoce 

D 

Sleduj: 
https://edu.ceskatelevize.cz/josef-dobrovsky-a-doba-narodniho-obrozeni-
5e44244e4908cf0125158046 
https://edu.ceskatelevize.cz/karel-jaromir-erben-jeho-zivot-a-doba-5e4424bc2773dc4ee4139e7a 
Své poznatky si ověříš v kvízu. 

DT 

V úterý bude od 9:30 hod. on-line hodina pro ty, kteří se ještě nepřipojili. 
  
V pondělí odpoledne dostanete do školního e-mailu znovu informaci k připojení. Stačí pak klepnout 
na odkaz.. 
Kdo se z technických důvodů nemůže připojit, napíše e-mail na informatika@mzszasada.cz  
  

Chválím žákyně a žáky, kteří plní zadanou práci. 
Mnozí jste  již vyplnili test, který máte od minulého týdne v aplikaci Teams 

v předmětu Digitální technologie 8. 
  

Polovina třídy ještě nezačala pracovat!!! Do školního e-mailu se lze podívat  
i z většiny mobilních telefonů a odpovědět také! Pročtěte si pořádně poštu  
a doplňte zadané práce. Vstupte do aplikace Teams do předmětu DT 8! 
Vše je velmi jednoduché. 

J. Báčová 

Z 

Podnebí - str. 10 - 11 
Zopakuj si rozdíl mezi podnebím a počasím. 
Vysvětli, co znamená: 
1. aprílové počasí 
2. tzv. ledoví muži 
3. babí léto 
Na www.ctedu.cz doporučuji 2. stupeň - zeměpis: Srážkový stín - 1:16 min. 
  

Ochrana přírody str. 13 - 14 
V ČR máme 4 NP 
1. byl vyhlášen v r. 1963 a pramení v něm Labe - 
2. je rozlohou největší, nalezneme zde 3 jezera (Plešné, Prášilské, Laka) ledovcového původu -  
3. jediný na území Moravy, je nejmenší - 
4. nejmladší má unikátní pískovcové útvary (např. Pravčická brána) -  
Zajímavé programy najdete na CT EDU, o ČR 88 videí 

Pěkné Velikonoce  

Př 
V e-mailu posílám pracovní list 
Prosím, vypracovaný pošlete zpět do e-mailu 

https://app.wizer.me/learn/5RED1L
http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-9H/Elek_10.pdf
https://www.nazvoslovi.cz/test/zadani
https://edu.ceskatelevize.cz/josef-dobrovsky-a-doba-narodniho-obrozeni-5e44244e4908cf0125158046
https://edu.ceskatelevize.cz/josef-dobrovsky-a-doba-narodniho-obrozeni-5e44244e4908cf0125158046
https://edu.ceskatelevize.cz/karel-jaromir-erben-jeho-zivot-a-doba-5e4424bc2773dc4ee4139e7a
mailto:infromatika@mzszasada.cz


  

 


