
Zadání práce 11. – 15. 2021 

Čj 

Pondělí  

· online hodina  

· Neohebné slovní druhy – pracovní sešit  

Úterý  

· online hodina  

· Opakování slovních druhů  

Středa  

· Petr Bezruč, Fráňa Šrámek – čítanka  

Čtvrtek  

· online hodina  

· Neohebné slovní druhy – pracovní sešit  

Pátek - · Online hodina  

· Literatura – Národní obrození 

M online výuka (po – 11h, út – 9h, st – 8h, čt - 10) 

1. Vytýkání před závorku str. 109  

Vyřešit str.110 cv. 21, 22  

2. Opakování – násobení mnohočlenu jednočlenem  

Vyřešit str.1O6 cv. 7C, d, str. 108 cv. 12, 13, str. 110 cv. 24  

3. Násobení mnohočlenu mnohočlenem str. 111  

Vyřešit str. 111 cv. 1, 2, 3  

4. Opakování – násobení mnohočlenem  

Vyřešit str. 112 cv. 4, 5 



F online výuka (st – 11h, pá – 9h) 

1. Změny skupenství str. 74  

Tání a tuhnutí str. 76  

Přečíst, výpisky  

Písemně do sešitu str. 75 otázky 1, 2, str. 81 otázky 2, 3, 6, 7, 8, 9  

2. Vypařování str. 82  

Přečíst, výpisky  

Písemně do sešitu str. 83 otázky 1, 2, úlohy 1, 2, 4, 6  

On-line hodiny: středa 13.1. v 11 h  

pátek 15.1. v 9 h 

 

Aj (H. Násirová) 

Unit 10 - Let's be friends 
 Cíl: umět vyjádřit postoj k nesprávnému chování a šikaně 
 

• opakování celé 14.lekce-slovíčka, věty, PS cvičení -připrav se na zkoušení 
• nové: 15.lekce - PS -str.73/slovíčka 
•                                           66/věty 
• ostatní bude online 
• DÚ - PS str.22/2  

Aj (V. Truefittová) 

Budeme probírat lekci 10 – Let´s be friends.  

Máme umět vyjádřit postoj k nesprávnému chování.  

Naučíme se výraz – it is said to be….  

He is said to be…. Říká se o něm, že je ….  

Naučte se slovíčka z lekce 10, je jich hodně. Cvičení v prac. sešitě si uděláme společně. Do 

Zadání pošlu překlad.  

 



Př 

Milí osmáci,  

Jelikož se blížíme ke konci prvního pololetí, je potřeba pomalu uzavřít klasifikaci. K tomu si 

napíšeme naši první online hodinu v týdnu test – již jsme si říkali na hodině, že bude z 

oběhové soustavy. Test si napíšeme v čase online hodiny a bude ve formě FORMS.  

· Následující online hodinu se pustíme do nové látky a tou je soustava dýchací. Lehce jsme 

informace nakousli již minulý týden a pomalu budeme vědomosti nabalovat 

D 

On-line hodiny: dle rozvrhu  

V pondělí bude na Teams uveřejněn zápis, který si pomocí učebnice (str. 56 a 57) doplníte a 

nalepíte nebo přepíšete do sešitu. V úterý si napíšeme na začátku hodiny test a zkontrolujeme 

si zápis.  

V pátek si projdeme str. 58 a společně si uděláme zápis. 

Z (práce na Team’s) 

 

Ch 

Tento týden budeme pokračovat ČÁSTICOVÝM SLOŽENÍM LÁTEK.  

Na hodinu si důkladně zopakujte stavbu atomu (učebnice strana 29-31) .  

Dále dokončíme další částice látek (nestihli jsme minulý týden).  

· Molekuly, chemická vazba – druhy chemické vazby (učebnice strana 34-35)  

· Ionty (učebnice strana 36)  

Vše si na on-line hodinách vysvětlíme. Pokud se hodin nemůžeš účastnit, zpracuj a nauč se 

samostatně.  

Úkol na odevzdání: učebnice strana 31/2,3. Vypracujte na volné listy. Odevzdejte do pátku – 

v recepci školy nebo pošlete na email: uhrova@chelcickeho.cz  

Na Teams na on-line hodinách se sejdeme podle rozvrhu. Připravte si periodickou soustavu 

prvků, učebnici a sešit. 

 



 

Rj 

4.lekce - Co máš rád? 
 
Cíl: umět říci o svých oblíbených aktivitách. 
 

• procvičování časování sloves - Uč. str.45/14, 46/16 a, 47/20,48/21a,b  
• PS str.36/6,7 38/11 42/16 

 


