ZADÁNÍ ÚKOLŮ NA OBDOBÍ 22. 2. - 26. 2.
ČESKÝ JAZYK
- souvětí, interpunkce, věty hlavní a vedlejší
- literatura – Práce s textem – porozumění textu
úkoly:
- PL na mluvnici bude zadán v Teams v úterý
- PL na literaturu bude zadán v Teams ve středu
- procvičení pravopisu:
https://www.pravopisne.cz/2019/11/shoda-prisudku-s-podmetem-14/
https://www.pravopisne.cz/2013/02/diktat-souhrnna-vyjmenovana-slova-12-28/ - vyplň
tento kvíz, vyfoť (mobilem, print screen..) výslednou tabulku (čas, počet chyb..) a pošli mi ji
do soukromého chatu v Teams (v pátek).

***************************************************************

MATEMATIKA
Téma: Výrazy s proměnnými -přečíst učebnice algebra 8. ročník str 63-70
Příklady učA 67 / Př 1-8 , Vypracovat příklady - pracovní list zadaný jako úkol v Teams

**************************************************************************

ANGLICKÝ JAZYK - dívky
1. Spring break – speaking and writing
2. Učebnice str. 72-73 – Ashley´s camera – reading – porozumění textu
3. Opakování must, should, phrasal verbs
4. Samostatná práce v zadání v Teams, procvičování EnglishMe
5. Listening online test

***************************************************************

ANGLICKÝ JAZYK – chlapci
•
•
•
•
•

U 6 A a B- způsobová slovesa : can, could, should, would, must/have to- zápis v
gramatických sešitech, prezentace v Teams
Kontrola PS U6 B str. 56-57
Učebnice U6 A str. 69, U6B – str. 70-71
Učebnice U6C – Ashley ´s camera
Povídání a psaní o jarních prázdninách

•
•
•
•

Poslechy z učebnice - odkazy na všechny poslechy jsou v Teams
Psaní kvízů v Teams a zkoušení na online hodinách
Úkoly zadané v Teams
Kontrola zápisu v gramatických sešitech

*************************************************************************

HUDEBNÍ VÝCHOVA
Téma: referáty, Wagner – opera, programní hudba (vše naleznete v MS Teams)
**************************************************************************

DĚJEPIS
online test v Teams
Modernizace Japonska a Ruska učebnice str. 90-91, Kolonialismus str. 94-97
Zadání samostatné práce v Teams
*************************************************************************

FYZIKA
Téma: Skupenské stavy
Učebnice str 52-63 pročíst + vypracovat otázky str. 56,59
Vypracovat pracovní list zadaný jako úkol v Teams

***************************************************************

PŘÍRODOPIS
Práce pro žáky, kteří nepracují v Teams:
Stavba a růst kostí + první pomoc při zlomeninách
Učebnice str. 20 - 21
- přečíst + udělat zápis (popř. zápis v Teams) + poslat
**************************************************************************

ZEMĚPIS
Státy Východní Evropy
Dál procvičujte slepou mapu států Evropy a hlavní města:
https://online.seterra.com/cs/vgp/3007
**************************************************************************

INFORMATIKA
Náhradní úkol pro žáky, kteří nepracují v Teams.
MS Excel - opakování učiva
-

Zopakujte si pravidla pro práci v tomto tabulkovém procesoru a všechny probrané
funkce a jejich použití. V prvním březnové týdnu Vás bude čekat známkovaná práce,
kterou byste měli prokázat znalosti a dovednosti práce v MS Excel.

V případě, že nemáte přístup k internetu, kontaktujte mě a domluvíme se na individuálních
konzultacích a předání materiálů v papírové formě.
**************************************************************************

VKO
Učivo: SEBEDŮVĚRA
Projdi si přiloženou prezentaci. Do sešitu si vypracuj stručný zápis. Nic posílat nemusíš. Příští
týden se sejdeme online a k této látce se vrátíme.
*************************************************************************

CHEMIE
Dozadu do sešitu vypracuj dané úkoly z pracovního sešitu:
1, str.19/ cv.5.8- přerýsuj obrázek a tabulku a vyplň ji
2, str.20/ cv. 5.13- nakresli barevně atomy jednotlivých prvků a modely molekul a napiš k
nim název chemických látek a jejich vzorce
3, str.18/ cv.5.6- přerýsuj a vyplň tabulku
Podívej se na pokusy:
1, Plamenové zkoušky
https://www.youtube.com/watch?v=59nKA8eRdfY
2, Příprava střelného prachu
https://www.youtube.com/watch?v=oDk7l-KZ_r0
3, Exotermická reakce jodu s hliníkem
https://www.youtube.com/watch?v=loBrvnC7v7w

*************************************************************************

NĚMECKÝ JAZYK
• pracovní sešit str. 53/5, 6 – odevzdejte v Teams
• pracovní sešit str. 55/12 - hledejte ve slovníku
• přepište si do gramatiky přílohu z domácího úkolu (DÚ do 21.2.) - odevzdejte v Teams
• naučte se časovat sloveso “haben” a zopakujte si časování sloves z 5. lekce - Zk při hodině
**************************************************************************

RUSKÝ JAZYK
• přepsat slovíčka a věty 7. lekce do slovníčku, naučit (učebnice str. 95-97)
• učebnice str. 90/3.5b, 4.1a, b
• pracovní sešit str. 52/9, str. 53/10
**************************************************************************

TĚLESNÁ VÝCHOVA - chlapci
Cvičení:
3x 1 minuta - přeskoky přes švihadlo, 3x 20 kliků, 3x 20 leh-sedů, 3x 20 záklonů, 3x 20 dřepů,
3x 5-10 úzkých kliků
**************************************************************************

TĚLESNÁ VÝCHOVA - dívky
Cvičení:
1 minuta - přeskoky přes švihadlo
10 kliků (můžou být dámské)
20 leh-sedů
20 dřepů (do pravého úhlu)
Opakujte 2x. Cvičte 3x týdně.
**************************************************************************

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Tématem jsou city, v Teams najdeš novou prezentaci - City a jejich projevy – prostuduj čtyři
základní typy temperamentu podle Hippokrata, z následujících stránek si napiš zápis. V
Teams – po dobu dvou týdnů - bude zadání pro VKZ v 8A dějepis.
**********************************************************************************

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Ilustrace ke knize
Vyber si z těchto ukázek (Don Quijote, Lakomec, Kráska a Zvíře, Bible, Golem) a zpracuj k ní
barevnou ilustraci. Techniku si můžeš vybrat sám, pouze nepoužívej fixy.
Zadání bude v Teams v našem aktuálním týmu na Čj, nový tým na Vv zakládat nebudu. Na
práci máš 14 dní, termín odevzdání je nejpozději do 5. 3. 2021.

