
Úkoly pro 8. B v týdnu od 19.10. do 23.10.2020 

Předměty Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

Český jazyk, 
literatura a 
sloh 

Skloňování 
obecných jmen 
přejatých na str. 20-
24, pročíst žluté 
rámečky a udělat si 
poznámky do ŠS 

Dvorská lyrika – 
poznámky v 
pyžamu 

Napsat 
charakteristiku 
literárního nebo 
filmového 
hrdiny podle 
osnovy 
v pyžamu 
Online hodina 
(Skype) od 8.45 

Teorie – velká 
písmena – 
poznámky 
najdete 
v pyžamu, do 
ŠS vypracovat 
cv. 5a,b/19 

Literatura 
doby 
husitské – 
Jistebnický 
kancionál 
– 
poznámky 
z pyžama 
napsat do 
LS 

Matematika Učebnice 
geometrie 
Obvod kruhu- 
Náčrt, opsat 
vzorec z modrého 
rámečku a přečíst 
stranu 31 a 32 
Př.1/32 

Př. 2/33 Do domácího 
sešitu 
Př. 4/33 

Obsah kruhu- 
Opsat vzorec 
v modrém 
rámečku 
Př. 1,2 /35 

Pošli e-
mail 
(jen 
výsledky) 
Př.5/35 
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Online hodina 10.45 
odkaz na Pyžamu 
 
Učebnice str. 45, cv. 
6 (the nebo nic)-
ústně 
 

 Na Pyžamu 
najdete 
dokument o 
užití členů – 
přepište si do 
školního sešitu. 
Nastudujte. 
PS str. 35, cv. 4 
(člen the nebo 
nic), 5. 
 

Naučte se 
slovíčka 4 B. 
PS str. 36 celá. 
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Zopakuj si slovíčka 
1B. Pozorně 
prostuduj poučení 
4.3 v prac. sešitě na 
straně 77. Doplň cv. 
2a,b na straně 36 
v prac. sešitě. 
Zapamatuj si větu 
„How do I get to..?“ 
Online hodina 
v 10:45. Odkaz na 
Pyžamu. 

 V časopise 
(Říjen) doplň 
test na str. 30- 
32 a přelož text 
str. 21. Překlad 
pošli. 

V pracovním 
sešitě doplň cv. 
3 na straně37 a 
popiš cestu do 
školy ve cv. 4 
na str. 37. 
Cvičení pošli. 

 

 

Německý 
jazyk 

ONLINE hodina  NJ  
skype  
Pondělí  19.10. od 
9,30  

Zopakovat 
slovíčka 4.lekce, 
výslovnost viz 
Pyžamo 
 

  Pracovní 
list – viz 
Pyžamo 

odeslat ke 
kontrole 

Ruský jazyk  Napište do sešitu 
rozvrh hodin na 
celý týden 

  Uč.str.59/ 
cv.15a – 



 

 

naučit se 
číst 

Dějepis Svatá říše národa 
německého. Prusko 
za Fridricha II. 
Poznámky z pyžama 
vlepit do sešitu 

 Habsburská 
monarchie 
18.st., reformy 
Marie  Terezie. 
Poznámky 
z pyžama vlepit 
do sešitu, výklad 
v pyžamu 

  

Zeměpis  Online hodina 20. 
10. v 10:45, 
přístup na 
skolavpyzamu 

 JIŽNÍ EVROPA – 
pracovní list na 
skolavpyzamu 

 

 
Přírodopis 
 

 LETOUNI – 
prezentace: 
https://view.offic
eapps.live.com/o
p/view.aspx?src=
http://dumy.cz/n
ahled/57298 
- pracovní list na 
skolavpyzamu 

   

Fyzika 
 

Úkoly budou zadány 
na serveru: 
www.skolavpyzamu.cz
. Online hodina 19. 10. 
2020 v 11 : 35. 

 

   Úkoly 
budou 
zadány na 
serveru: 
www.skolav
pyzamu.cz 

Chemie   Vypracovat PL- 
Hmotnostní 
zlomek- poslat 
ke kontrole do  
Pyžama, 
 

Online hodina 
Chemie skype 
Čtvrtek 22.10. 
od 9,00h 

 Naučit se 
prvky V.A 
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