
8.třída – úkoly – 12. týden (27.5.2020 - 3.6.2020)  
 
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:  
Téma: Trojčlenka 
V novém pracovním sešitě (zelený 1.díl) vypracuj všechna cvičení na straně 38 a 39. 
Výuková videa k tématu najdeš v Classroom. 

● Nepovinná část: 
Celá strana 40 

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

Čj  - pro všechny třídy mám stejný úkol, do konce května jste měli všichni přečíst jednu knížku a 

zpracovat ji do čtenářského deníku 

- takže datum odevzdání čtenářského deníku je pro vás všechny stejné a to 10. června 2020 
- v klidu zpracujte, vy, kteří jste ještě nezačali, máte 14 dní k dobru 
- zdravím všechny, třeba se v červnu uvidíme osobně, aspoň s některými 

Aj 

● učebnice s. 92 - zapsat si slovíčka a učit se je, výslovnost si poslechnout např. na 
slovníku na Seznam.cz 

● učebnice s. 92 – zapsat si zápis do gramatického sešitu, pokusit se ho pochopit 
●  učebnice s. 88/3a písemně do procvičovacího sešitu podle vzoru (Working in a group 

is better than working alone – Pracování ve skupině je lepší než samostatná práce.) 
● PS s. 56 – přečíst si články The Everglades a Hurricanes, vyhledat a zapsat si do 

slovníčku neznámá slovíčka 
● PS s. 58/4 ab (bad – worse – the worst: špatný – horší – nejhorší) 
● PS s. 59/6 
● PS s. 64 přečíst si text, s. 65/1 – seřadit obrázky podle děje, 65/2a) pospojovat, 

b)vybrat odpověď 

  

Fy – vypracujte kratičký kvíz v Google classroomu na téma Zvuk 

Př – vypracujte v PS cvičení na Pohlavní soustavu (str. 35 – 36) a nalepte si do sešitu PL                  

Pohlavní soustava, který jste obdrželi v obálce (ten bude zadán další týden). 

Ch – dodělejte kvízy v Google classroomu – jsou celkem 3, někteří nemáte vypracován ani              

jeden!!!) a vypracujte PL na opakování učiva 8. ročníku – ten odevzdáte 10.6. do obálky               

zpět ke kontrole!!! 

Z - Pracovní list na Moravskoslezský kraj si nalepte do sešitu a pomocí internetu a atlasu                

doplňte. Je to už poslední papírový materiál, další úkoly budete dostávat v Classroom. 

https://bit.ly/videonavody-zsjaromerice


D - dostali jste dva pracovní listy, nalepte si je do sešitu, s pomocí učebnice vyplňte (učebnice                 
str. 120, 121, 128, 129), vyfoťte a vložte do Classroom.  

 


