
 

Úkoly pro 8. A v týdnu od 15. 6. do 19. 6. 2020 

Předměty Pondělí 15.6. Úterý 16. 6. Středa 17. 6. Čtvrtek 18. 6. Pátek 19. 6. 

Český 
jazyk 

- číst knihu podle 
vlastního zájmu 

- pravopis: 
http://cestina.dikta
ty.cz/cv.php?id=17
2&sel=1 – poslat 
foto vyhodnocení 

- rozbor souvětí, 
vypracovat sami, 
s videem 
zkontrolovat: 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=Ff7x0pFnTu0&lis
t=PLalhKeiVV2cZC
WkmAEDnjfg65m
yyLQj3t&index=4 

- z UČ vypracovat 
do ŠS cvičení ze s. 
133/5 a,b,c,d,e –
kontrola 
s přílohou na 
školavpyžamu 
 

- opakovat druhy 
vedlejších vět: 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=A4ux8tXkpOw, 
vypracovat test: 
https://testi.cz/te
sty/cestina/cesky-
jazyk-druhy-
vedlejsich-vet-1/ - 
poslat foto 
vyhodnocení 

Matematik
a 

Užívej pracovní 
sešit algebra. 
Př. 1/42 

Př.2/42 
 

Př.4/42 
 

Př. 5/43 Př. 6/43 
Úlohy vypracovat 
do školního sešitu 
a nechat podepsat 
rodiči 

Anglický 
jazyk 
 
 

Pusťte si výklad o 
použití neurčitých 
zájmen: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=O
X5tyGhsfLg 

 Procvičujte 
použití neurčitých 
zájmen: 
https://www.engl
isch-
hilfen.de/en/exer
cises/confusing_
words/something
_anything.htm 

 Procvičujte použití 
neurčitých 
zájmen: 
https://www.perf
ect-english-
grammar.com/ind
efinite-pronouns-
exercise-1.html 
https://www.engli
sh-
grammar.at/onlin
e_exercises/indefi
nite-
pronouns/ip004-
indefinite-
pronouns.htm 

Německý 
jazyk 

 Opakování slovíček 
1.-.2. lekce- ústně 

  Opakování 
slovíček 1.-.2. 
lekce- ústně 

Ruský 
jazyk 

 Připomeň si sloveso 
„Любить“. 
Liveworksheets 

  Jazyková 
laboratoř. Ruština. 
Otestujte si svou 
slovní zásobu. ( 
Místa. Seznamy. 
…) 

Dějepis Zhlédni dokument 
1. světová válka, 
celá řada YouTube 
videa, dle zájmu 

 Zhlédni dokument 
Vznik ČSR 
YouTube videa -
celá řada 
možno i např. 
Dějiny udatného 
českého národa – 
dle zájmu vybrat i 
další díly 
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Zeměpis  OPAKOVÁNÍ 
- pracovní list na 
skolavpyzamu - 
Evropa 

 OPAKOVÁNÍ 
- pracovní list na 
skolavpyzamu - 
hospodářství 

 

 
Přírodopis 
 

  OPAKOVÁNÍ 
- pracovní sešit 
str.51/cv. 1-5 - na 
skolavpyzamu 
posli tajenku cv. 4 
a chyby a správné 
znění ze cv 5 

  

Fyzika 
 

 Úkoly jsou zadány 
na serveru 
www.skolavpyzamu
.cz 

  Úkoly jsou zadány 
na serveru 
www.skolavpyzam
u.cz 

Chemie Opakování 
názvosloví – za 
2.pololetí 
Dodělat všechny 
online testy 

  Opakování 
názvosloví – za 
2.pololetí 
Dodělat všechny 
online testy 
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