
8.třída – úkoly – 9. týden (6.5. - 13.5.2020)  
 
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: 
24/celá strana, 25/celá strana kromě B-6 a B-7 

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

Čj 

● připomínám čtenářský deník – konec května 
● tištěné úkoly z češtiny, které jste si vyzvedli minulý týden (29. 4.), mi odevzdáte vypracované 

příští týden (13.5.), když si budete vyzvedávat nové úkoly 
● dnes opět literatura 

čítanka str. 168 Maus 
              str. 173 Rebeka 
              str. 175 Hořké zrání Adriana Molea. Z deníku adolescenta 

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 - vypracujte v PS str. 32 (celou), cv. 10/ str. 33 (zrak, chuť, hmat – Braillovo písmo)  

Fy - můžete pokračovat v dobrovolných úkolech (natáčení zvuků), zadaných v minulých          

týdnech 

Ch - udělejte si kvíz v Google classroomu s názvem Kyseliny, soli a pH roztoků a vypracujte               

v Google classroomu PL Názvosloví anorganických sloučenin. 

https://bit.ly/videonavody-zsjaromerice


Z - vypracujte úkoly/kvízy (v Classroom nebo ke stažení níže) 

D - Úkoly máte zadané v Classroom.  

Pokud nemůžete pracovat v Classroom, stáhněte si pracovní list Kultura  2. pol. 19. století, 

vyplňte jej, vyfoťte a fotku mi pošlete.  

 

 

 

 

 


