
Domácí práce 8. ročník 23.3.-27.3.2020 

Veškerá domácí příprava je dostupná na: 

https://drive.google.com/drive/folders/1d2U4NEJ49JMunasxRaZBnTRu4ro-G5LR?usp=sharing  

 

Vyhodnocení prací z minulého týdne (zkušební test trávicí soustava) - již uzavřeno:  

Klasifikováno známkou 1 byly pouze ti, kteří odpověděli (nebyla hodnocena správnost řešení) 

 

Jelikož není možné vzhledem ke GDPR, abych založila společnou tabulku s klasifikací domácí 

práce, založila jsem každému z vás samostatný dokument, kde bude klasifikace viditelná pouze pro 

žáka, kterého se to přímo týká. Kdo si přeje svou klasifikaci sledovat, zašlete, prosím email na: 

vesela@chelcickeho.cz a já obratem zašlu odkaz na daný dokument.  

 

Zadání práce na týden od 23.3.2020 do 27.3.2020 

PŘÍRODOPIS 

Trávicí soustava:  

Opakování  

1. Test trávicí soustava: https://forms.gle/8bQiUUCzyiLcf4iSA (bude započítáno do klasifikace, jedná 

se o již probranou látku -  test je třeba pouze vyplnit, nic neposílat mailem) 

Maximální počet bodů: 17  

17-16 bodů = 1 

15-13 bodů = 2 

12-9 bodů = 3 

8-5 bodů = 4 

4-0 bodů = 5  

 

Vylučovací soustava:  

1. Pročíst prezentaci Vylučovací soustava: 

https://drive.google.com/file/d/18rbHVkxqxG5PuTWnkFNp3Thf8R9mk6gr/view?usp=sharing  

2. Udělat výpisky z prezentace 

https://drive.google.com/file/d/18rbHVkxqxG5PuTWnkFNp3Thf8R9mk6gr/view?usp=sharing (Pouze 

Vylučovací soustava, nikoliv Kožní). Výpisky do sešitu (neposílat ke kontrole) 

3. Doplnit výpisky obrázkem z učebnice Přírodopis 8 strana 44 – obrázek 54 Vylučovací soustava 

(Obrázek s popisky, kreslený tužkou)  

4. PRO DOBROVOLNÍKY: Učebnice Přírodopis 8 – Strana 45 (Otázky a odpovědi 1,2, 5) – Do sešitu, 

poslat na mail: vesela@chelcickeho.cz (Hodnoceno 1 v případě výborného vypracovaní, + v případě 

snahy, ale budou chyby) – poslat ve formátu obrázku nebo pdf  

 

Výchova ke zdraví  

• Zůstává práce z minulého týdne 

• Téma: Podpora zdraví a její formy - odpovědnost jedince za své zdraví 

• Úkol: Vypracuj projekt na toto téma tebou vybraného onemocnění (SARS, AIDS, CHŘIPKA - pandemie) 

• Náležitosti projektu: Název onemocnění, jak se nemoc projevuje, přenáší, jak zabránit šíření, léčba, obrázky 

…. 

• Odeslat do 27.3.2020 12:00 na email: vesela@chelcickeho.cz  
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