
8.třída – úkoly – 5. týden (8.4. - 15.4.) 
 
M 

● Pracuj s Google Classroom - VIDEONÁVODY k práci na Google najdeš tady: 
bit.ly/videonavody-zsjaromerice 
Pokud máš problémy s připojením k internetu, udělej úkoly jen písemně 

● Povinná část:  
- dokonči si všechnu práci z matematiky od začátku karantény 
- udělej Kahoot na číselné výrazy (bit.ly/8kahoot-zsjaromerice PIN: 0695204) 

● Nepovinná část: JSOU PRÁZDNINY, takže si zahrej hru:  
bit.ly/8hra1-zsjaromerice 

● Můžeš pracovat na výzvě z kurzu VÝZVY na Google Classroom. 
 

Čj 

● doufám, že všichni čtete knížku do čtenářského deníku, tak ve čtení pokračujte 

● potom si procvičíme něco z mluvnice: 

onlinecviceni.cz – tvarosloví – skloňování podstatných jmen – je tam pět cvičení, čtyři si 

uděláte online, jedno vypracujete do domácího sešitu 

onlinecviceni.cz – tvarosloví – slovesa – slovesný vid – je tam opět pět cvičení, čtyři si 

udělejte online, jedno vypracujte do domácího sešitu 

Přeji vám krásné Velikonoce   M.T. 

 
Aj – úkoly na 14 dní (od 1. 4. do 15. 4.) 

● učebnice s. 63 prohlédnout si obrázky, přiřadit obrázky k větám a-f (ústně nebo do 
sešitu) 

● učebnice s. 65 – 67 přečíst si texty 1,2,3,4,5,6 (vyhledat si ve slovníku neznámá 
slovíčka) 

● učebnice s. 71 - zapsat si slovíčka a učit se je 😊 
● PS s. 44/2ab, 49/1ab,  
● PS s. 50/3ab – do křížovky doplňovat 3. tvar slovesa (write-wrote-written), zapsat 

slovesa ve všech tvarech do tabulky (do sešitu) 

Řešení zveřejním na webu, pracujte podle svých možností, když vám něco nepůjde, nebo 
nebudete všechno stíhat, nevadí. Slovíčka se opravdu učte. Ostatní je opakování. Když 
budete potřebovat, napište mi na bbohatcova@seznam.cz, nebo FB nebo volejte na 
tel.:723259985.  

Fy – dobrovolný úkol – Zvuk (zadání v příloze) 

Př úkoly na 14 dní (od 1. 4. do 15. 4.) 

● nalep si do sešitu zápis Nervová soustava, vystřihni z PS Př obrázek mozku a nalep si 

ho k učivu  

● v PS z Př si vyplň (s pomocí zápisu) úkoly na nervovou soustavu  

https://bit.ly/videonavody-zsjaromerice
mailto:bbohatcova@seznam.cz


● podívejte se na video o nervové soustavě: 

https://www.youtube.com/watch?v=bNfSg5jNRyM 

Ch úkoly na 14 dní (od 1. 4. do 15. 4.) 

● nalep si do sešitu zápis na kyseliny 

● nauč se vzorce kyselin (je jich celkem 9) – vytvoř si kartičky, lépe si je zapamatuješ 

Z – Vypracovat pracovní list v příloze 

D 

Chválím ty, kteří splnili úkol na flippity.net. Kdo nemá hotovo, splní do příštího úterý.  

● Přihlaste se do kurzu dějepisu v Classroom. Budete tam mít připravený pracovní list.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bNfSg5jNRyM

