
8.třída – úkoly – 7. týden (22.4.-29.4.2020) 
 
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: 
13/A-1 
14/A-2, A-4 
15/A-6, A-7, A-8 
16/A-10, A-11, A13 
Se vzorci ti pomůže přehled vzorců, který si můžeš stáhnout v přiloženém souboru 
8.vzorce 

● Nepovinná část:  
Vypočítej: 
14/A-3 
15/A-9 
16/A-12, B-14 
17/B-15 a některé Céčko 

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

Čj 

- číst nadále knížku do čtenářského deníku ( klidně jich může být víc, máte určitě hodně volného 
času) 

- zopakujete si opět mluvnici: onlinecviceni.cz –skladba vět – věta jednoduchá, souvětí  (3 
cvičení), poměr mezi větami (3 cvičení) 

- můžete navštívit i stránky chapes.cz, je tam také spousta mluvnice na procvičení hravou 
formou 

- příští týden ve středu 29.4. si opět přijďte pro materiály do školy a nezapomeňte s sebou vzít 
vypracované materiály z minula 

 

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 

https://bit.ly/videonavody-zsjaromerice


● 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. 

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 – PS str. 33/cv.1,2 a str. 34/cv.3,5  

(protože máte jiné vydání, raději vám napíši, co byste měli udělat: doplňování slov, 
přesmyčky, přiřazování, vyhledat informace o cukrovce) 

Fy – stále můžete vypracovat dobrovolný úkol – natočit 6 různých zvuků 

Ch – v Google Classroom máte kvíz na 15 značek a vzorců, někteří jste jej ještě neudělali, 
stále si opakujte vzorce kyselin 

Z – Všechny úkoly máte připravené v Google Classroom s termínem odevzdání 27.4.2020. 

kdo nemůže využívat Classroom, vypracuje úkol písemně (soubor je ke stažení níže) 

D 

● Všechny úkoly máte zadané v Classroom. Pokud Classroom nemůžete využívat, 
udělejte následující: 

● 1) Stáhni si přiložený dokument – Kolonialismus a imperialismus. Zápis si prostuduj, 
pracuj s mapou v učebnici na str. 92.  

● 2) Do sešitu odpověz na otázky 1 a 2 v učebnici na str. 95, odpovědi vyfoť a pošli na 
můj Messenger.  

● 3) K problematice otroctví a postavení černošského obyvatelstva v USA doporučuji 
filmy 12 let v řetězech, Černobílý svět  
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