
8.třída – úkoly – 6. týden (15.4.-22.4.) 
 
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:  
V novém pracovním sešitě (zelený 1.díl) Vypočítej tato cvičení: 
6/celá strana 
7/A-6, A-8, A-9 
8/celá strana 

● Nepovinná část:  
Vypočítej: 
9/celá strana 
10/celá strana 
11/které cvičení chceš, každé je na malou jedničku 

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

Čj 

- doufám, že čtete knížku, abyste mi mohli koncem května odevzdat čtenářské deníky 

- dnes vám žádné online úkoly nedám, ale připravím vám o něco víc materiálů 

okopírovaných  

- novým úkolem ode mě bude, abyste mi nakopírované úkoly do českého jazyka, které si 

vyzvednete dnes (15. dubna), přinesli vypracované za 14 dní, jak si půjdete pro další 

nové úkoly (odevzdáte je ve složce, podepsané a necháte je na stolku za dveřmi) 

 

Nj 

- opakujte si slovíčka posledních tří lekcí 

 
Aj – úkoly na 14 dní (od 15. 4. do 29. 4.) 

● učebnice s. 71 – učit se slovíčka, výslovnost si poslechnout např. na slovníku na 

Seznam.cz 

● zopakovat si předpřítomný čas a minulý čas (přehled najdete v 1. lekci v učebnici, 

zápis máme v sešitě) 

● PS s. 51/1 – doplň předpřítomný/minulý čas 

● PS s. 51/2 – doplň slovesa v minulém čase 

● PS s. 52/3 – doplňuj věty v předpřítomném čase, využij šedou tabulku – které úkoly 

už Glen splnil a které ne (např. He has finished his homework. He hasn’t written a 

report on Space Camp.)  

● PS s. 53/6 – tvoř otázky (v přítomném nebo minulém čase)  

● učebnice s. 98-99: přečíst si text, s. 99/1: rozhodni, zda jsou věty pravdivé, 

nepravdivé nebo nejsou v textu. 

https://bit.ly/videonavody-zsjaromerice


Řešení zveřejním na webu, pracujte podle svých možností, když vám něco nepůjde, nebo 

nebudete všechno stíhat, nevadí. Slovíčka se opravdu učte. Když budete potřebovat, 

napište mi na bbohatcova@seznam.cz, nebo FB nebo volejte na tel.:723259985.  

Př – nalepte si zápis + procvičování do sešitu (Hormonální soustava), vypracujte křížovku 

Fy – nalepte si zápis do sešitu (Zvukové jevy) a vypracujte v PS str. 48 

Chválím Anetku a Nikču za zaslané video v rámci dobrovolného úkolu! 

Ch – nalepte si zápis (Soli), v PS vypracujte cv. 13 a 14/str. 63 a cv.3/str. 72 

Z – Papírové materiály si nalepte do sešitu a další týden zase dostanete, buď na web nebo 

Classroom, nějaké otázky (PL) na vypracování. 

D 

● 1) Všichni se přihlaste do Google Classroom. Máte zde připravený kurz dějepisu. 

Odevzdávání úkolů je zde velmi jednoduché. 

● 2) Prostudujte si v učebnici téma „Jih proti Severu“ na str. 88-89. 

● Vyplňte pracovní list, který jste dostali vytištěný. Práci vyfoťte a fotku mi pošlete. 

Nebo splňte úkoly, které k tomuto tématu najdete v Classroom. 
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