
Práce z českho jazyka

Mail pro odevzdávání a kontrolu úkolů: cestinanadalku.zsch@gmail.com
Online procvičování pravopisu: www.pravopisne.cz
Pracovní listy dostupné na: 
https://drive.google.com/drive/folders/15u9mh3vuru1RH2Ir5sq28BaJ9pofIhNe?usp=sharing

Mluvnice
Zopakovat si větný ekvivalent, větu jednočlennou a větu dvojčlennou, a pak vyplnit test na odkazu 
níže, do soboty 4.4.
https://drive.google.com/open?id=18MTg2yzdbyXKpDD236gnCsIcdVt2Rq34qhXpm5TLauc

Vyplnit opakovací pracovní list a zaslat do soboty 4.4.

Sloh 
Pokračovat na zadaném úkolu – Vymyslet rozhovor
Pokud někdo má rozhovor hotový, může mi ho zaslat na mail – na počítači nebo vyfocený ze sešitu
Rozhovor mi zašlou všichni nejpozději do 15.4.2020

Práce z matematiky

Tento týden si zapakujeme hranoly. Vše už byste měli znát, jde o učivo sedmé třídy. Pro jistotu si 
projdi pro zopakování přiložené prezentace. Následně vypracuj PL, potom si ho zkontroluj  (ne 
obráceně)u. Křepelováa pokus se přijít na to, kde jsi udělal chybu. Jsem na email 

Práce z anglického jazyka

Hello my students!
Hope you and your family are ok.
Zdravím vás ze školy a opět posílám práci na další týden. V tomto týdnu se zaměříme na opakování
gramatiky a slovní zásoby.    
Učebnice str. 30/1 V tomto cvičení se zaměříme na opakování známých gramatických jevů. Vyber 
v každé větě z nabídky správný gramatický tvar. Všechny věty přepiš do školního sešitu. 
Pracovní sešit str. 46/1 

            str. 62 Opakování - dle vlastního výběru zakroužkuj 10 vět, které se naučíš 
nazpaměť.

Gramatický test, v tomto testu vyber správnou možnost určení času přítomného, minulého nebo 
budoucího. Udělej si kontrolu a výsledek zapiš do školního sešitu. 
https://www.helpforenglish.cz/article/2014012602-intermediate-tenses-3
Take care and hope to see you soon.
Pavla Vanhaeren
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Práce z dějepisu

Opakování

učebnice - 124/ ot. 1 - 10

• youtube - https://www.youtube.com/watch?
v=s4P12GnNCb4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv - 103, 104

Práce ze zeměpisu

• na mail jirasek@chelcickeho.cz poslat seznam států, které se nachází v příloze.
• s pomocí atlasu nakreslit na papír formátu A4  hranice libovolného státu na Zemi.  Vyfotit na

mobil nebo naskenovat a poslat na mail. Stejné obrysy jako v příloze. Nepsat o jaký stát se 
jedná!

• v pěti větách popiš nejdůležitější problémy, které jsou na Youtube v dokumentu: Zpráva o 
stavu Země https://www.youtube.com/watch?v=LbsX4xiTNEU

• s pomocí internetu zjistit, kdy přesně bude v ČR sčítání lidu. Odpovědi do mailu.

Přírodopis

Opakování „PETROLOGIE“:
Jaké druhy vápenců znáš? Jak se vápence v přírodě vytvořily? Který nerost je hlavní složkou 
vápenců? Kde se u nás vyskytují? Čím se vápenec liší od ostatních hornin?  Jak reaguje 
s kyselinami?                                                   (Vypracuj na volné listy, po návratu do školy bude 
na odevzdání, zatím ofoť  nebo naskenuj – pokud můžeš – a pošli na uhrova @chelcickeho.cz)

Dále pokračujeme podle učebnice: GEOLOGICKÉ DĚJE 
Cíl – rozlišit vnitřní a vnější geologické děje a vysvětlit, co je způsobuje.
Přečti v učebnici str. 35 – 37, do sešitu zapiš: Vnitřní geologické děje                    -  co je 
způsobuje, pohyb litosférických desek (prohlédni si obrázky  str. 36 a 37), poruchy zemské kůry (do
sešitu zakresli  obr.68 – vrása a její části) – významné je vždy silně vytištěno
Podívejte  se na pohyb kontinentů: https://www.youtube.com/watch?v=uLahVJNnoZ4

Práce z fyziky

poslat na mail jirasek@chelcickeho.cz vyfocené obrázky ze sešitu: 7.14,    7.15,   7.16  a   7.17
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