
8.třída – úkoly – 10. týden (13.5. - 20.5.2020)  
 
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) vypracuj tato cvičení: 
28/celá strana, 29/celá strana 

● Nepovinná část: 
30/celá strana, 31/celá strana 

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

Čj 

- čtenářský deník – termín se blíží, máte 14 dní 
- stránky umimecesky.cz – práce s textem – čtení s porozuměním – 8. ročník – Požírač snů – 

Gonzalo, Fantazie a představa, Cesta do mozku – tyto tři texty si přečtěte a odpovězte na 
otázky, které jsou pod každým textem – písemně do domácího sešitu 

- čítanka str. 182 Jde o blízkost 
              str. 185 Pan Kaplan má stále třídu rád 

 

Aj - – úkoly na 14 dní (od 13. 5. do 27. 5.) 

● PS s. 64-65 přečíst si text (vyhledat si ve slovníku neznámá slovíčka) 
● PS s. 65/1 – práce s textem: seřadit obrázky podle pořadí z textu 
● PS s. 65/2 – a) pospojovat věty, b) vybrat z možností  
● PS s. 53/5 
● PS s. 53/7 – doplň množná čísla, jedno ze skupiny je jiné, zakroužkuj ho 
● PS s. 53/8 
● PS s. 53/9 
● PS s. 53/11 
● procvičovat si slovíčka 8. lekce 

POZOR: 27. 5. prosím o odevzdání pracovních sešitů. Budu kontrolovat vypracované úkoly 😊 

Př – nalepte si zápisy „Rozmnožovací soustava člověka“ a „Vývoj člověka“ do sešitu             

průhlednou izolepou (pozor, zápis je oboustranný!) a vypracujte PL na papíře v obálce (je             

oboustranný). Tento PL odevzdáte opět do obálky ke kontrole 27. 5. 2020! Stále můžete              

posílat dobrovolné úkoly. 

Ch – nalepte si zápisy „Chemie a zdraví“, „Chemie a průmysl“ a Chemie a zemědělství“               

průhlednou izolepou (pozor, zápis Chemie a průmysl a chemie a zemědělství je oboustranný)             

a vypracujte PL na papíře v obálce (názvy a vzorce). Tento PL odevzdáte opět do obálky ke                

kontrole 27. 5. 2020! Vy, kteří jste ještě neudělali zadané úkoly v Google classroomu             

z minulých týdnů, tak je prosím doplňte! 

https://bit.ly/videonavody-zsjaromerice


Fy – vypracujte PL na „Zvukové jevy“ na papíře v obálce. Tento PL odevzdáte opět do obálky                

ke kontrole 27. 5. 2020! Stále můžete posílat dobrovolné úkoly. 

Všechny PL vám budou po kontrole vráceny! 

Z - vypracujte pracovní list s využitím atlasu a internetu 

D - Dostali jste vytištěný pracovní list. Pracujte s učebnicí a úkoly doplňte (u každého úkolu 

je poznačené, na které straně v učebnici najdete odpovědi). Další úkoly budete mít zadané 

v Classroom. Téma je delší, práci si rozvrhněte na dva týdny. Hotový pracovní list mi vyfoťte 

a pošlete na Messenger nebo odevzdejte v Classroom. 

 

 

 

 

 


