
8.třída – úkoly – 8. týden (29.4. - 6.4.2020)  
 
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: 
19/celá strana 
20/celá strana 
21/celá strana 
Nápovědy:  
-pro cvičení A-3: hmotnost vypočítáš tak, že vynásobíš hustotu s objemem 
-pro cvičení A-4: počítej rovnou v litrech - převeď si to na decimetry 
-pro cvičení A-7: šestiúhelník má "poloměr" stejně velký jako stranu 
S převody jednotek ti pomůže tabulka, kterou máš mezi papírovými úkoly 

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

Čj 

● tentokrát něco z literatury 

● v čítance si přečtěte:  str.151 Jana Eyrová 

                         str. 156 Kchonyho cesta do světa 

                         str. 162 Brutus  

                         str. 164 Příběh o kukačce  

● a nezapomeňte na čtenářské deníky – máte ještě měsíc 😊 

Nj - opakujte si slovíčka posledních tří lekcí 

Aj - úkoly na 14 dní (od 29. 4. do 13. 5.) 

● učebnice s. 81 - zapsat si slovíčka a učit se je, výslovnost si poslechnout např. na slovníku na 
Seznam.cz 

● PS s. 61-63 přečíst si text (vyhledat si ve slovníku neznámá slovíčka) 
● PS s. 63 – práce s textem:  

cv. 1: seřadit věty podle pořadí, ve kterém se staly 
cv. 2: přiřadit jména osob k promluvám 1-6 (kdo co řekl) 
zájemci se mohou pokusit dokončit příběh (dvě/tři věty stačí) 

● učebnice s. 79/1 písemně do procvičovacího sešitu 
● učebnice s. 79/2 písemně do procvičovacího sešitu (některá slovesa a podstatná jména mají 

v aj stejný tvar (viz modrá tabulka), doplň slova z tabulky do vět, aby věty dávaly smysl 
● učebnice s. 79/3 (a)vytvořit slova pomocí přípony -less např. endless, b) opsat věty do 

procvičovacího sešitu, doplnit do vět vhodná slova s příponou -less) 

Řešení bude opět na webu, při práci možná budete potřebovat slovník - klidně využijte ten na 
Seznamu.cz. 

Př - nalepte si zápis „Smyslová soustava“ do sešitu, z PS si vystřihněte z prostřední části              

obrázek s popisem ucha a nalepte si jej k “strojí sluchu“ do sešitu. Vypracujte v PS str. 31. 

https://bit.ly/videonavody-zsjaromerice


Fy - nalepte si zápis „Odraz zvuku“ a vypracujte v PS str. 51/cv. 1(stavba ucha), str. 53/cv.4                

(křížovka), str. 54/cv. 1,2,5 (křížovka, otázky) 

Ch - nalepte si zápis „Kyselost a zásaditost vodných roztoků, pH“ a vypracujte v PS str. 66/ cv.                 

1.2.3 

Z - úkoly máte v papírové verzi (nalepte do sešitu a naučte se) 

D - Dostali jste vytištěný zápis na téma Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století. 

Prostudujte si ho a nalepte do sešitu.  

● Splňte úkoly zadané v Classroom.  

 

 

 

 


