
8.třída – úkoly – 14. týden (10.6. - 17.6.2020)  
 
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: Pythagorova věta 2. 
V novém pracovním sešitě (zelený 1.díl) vypracuj všechna cvičení na stranách 81 - 82. 
Výuková videa k tématu najdeš v Classroom. 

● Pracovní sešit nevyhazujte, budeme ho ještě potřebovat, stejně jako ten, co jsme 
používali ve škole. 
 

Čj - opět budete trochu číst: 

čítanka str. 202 Muž v podpalubí 

              str. 204 Jak jsme s tatínkem servírovali úhořům 

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 

Př – dokončete všechny úkoly v PS od učiva Trávicí soustava po vývin člověka. Vypracujte 

souhrnný test na str. 44 (poslední strana) 

Ch – dokončete konečně kvízy v Google classroomu, nalepte si do sešitu křížovku na 

„Léčiva“ a „Názvosloví anorganických sloučenin“ – postupně vše vypracujte. 

Fy – dokončete chybějící úkoly v PS a kvíz v  Google classroomu na Zvukové jevy 

Sešity z Př, Ch a Fy v žádném případě nevyhazujte, budeme učivo opakovat na začátku 

příštího školního roku. Pokud máte v sešitech dostatek místa, můžete v nich příští rok 

pokračovat! Pořiďte si velký, nelinkovaný sešit na přírodovědná praktika. 

Z - úkoly jsou uloženy v Classroom 

https://bit.ly/videonavody-zsjaromerice


D - Vzpomeňte si, jaká důležitá témata z našich a světových dějin jsme v osmé třídě              

probírali. Vyberte si 10 (podle vás) nejdůležitějších událostí, napište si je do sešitu, vyfoťte a               

pošlete na můj Messenger nebo vložte do Classroom.  

 


