
UČIVO 8. C 12. 10. – 16. 10. 

 

Český jazyk a literatura 

Pondělí - online hodina 
Středa - PL (skladba věty jednoduché) - vloženo do MS Teams 
Čtvrtek - online hodina 
Pátek - Opakování na písemnou práci (pravopis a skladba věty jednoduché) 
 

 
Matematika 
 
Distanční výuka 
Pondělí – 3. vyučovací hodina - od 10.00 
Středa – 12.45 
 
Samostudium : vše zadáno v Teams 
 
Aritmetika – vytisknuto , rozdáno v pátek 9.10.2020 
Měřítko mapy – odevzdat výsledky do 14.10. 13.00 hod 
Přímá úměrnost – odevzdat výsledky do 16.10 do 12 hod. 
 
Geometrie 
Narýsuj do sešitu dané rovnoběžníky – viz druhá stránka přílohy – konstrukce rovnoběžníků - 
4 úlohy, pokuste se zapsat zápis konstrukce. Vše rýsovat do školního sešitu, neposílat. – vše 
dorýsovat do hodiny geometrie donést na hodinu 21.10.2020 v sešitě 

 
 
Dějepis 
- online hodina (MS Teams) v úterý 13. 10. v 10.00 h 
- zápis do sešitu: prezentaci "Počátky 30leté války" žáci najdou v souborech na MS Teams.  
- zhlédnutí výukových videí: Slavné dny (díly: Třetí pražská defenestrace, Den bitvy na Bílé 
hoře). 
 
 

Zeměpis 

Úterý 13.10. - 5.hod. - distanční výuka 

 

 



Pátek 16.10. - 2.hod - otázky k samostatné práci zadány domů/ příprava na test/ 

vypracované zaslat na mail, opakovat přírodní poměry Evropy 

 

Chemie 

 Po: online výuka od 8:55. 
 Čt: v MS Teams bude zadána práce s datem odevzdání 15.10. 

 

Fyzika 

 St: Zápis do sešitu uložený v Teams – Práce a výkon – prezentace 

 Pá: Online hodina – budeme počítat příklady. K ruce kalkulačku a sešit s psacími 

potřebami.  

Přírodopis 

Učivo nezasláno 

 

Anglický jazyk 

Skupina paní učitelky Hermanové 

15. 10. (2 hodiny) 
- učit se slovíčka 2. lekce, vypsat si slovíčka 3. lekce 
- pracovní sešit str. 16/10, 12 
- opakovat si látku (viz sešit) - zástupné zájmeno one/ones 
- procvičuj: https://www.english-4u.de/…htm (5 vět si zapiš do sešitu) 
- Přelož věty do školního sešitu (one, ones):  

My máme dva psy. 

Černého a bílého. 

Který sendvič chceš? 

Ten velký. 

Moje krátké ponožky jsou v mém batohu. 

Ale kde jsou ty dlouhé? 

Které jsou tvoje sportovní boty? 

Ty bílé. 

Já nechci nové tričko. 

To staré je fajn.  
 

https://www.english-4u.de/en/grammar-exercises/one-ones.htm


Skupina paní učitelky Hájkové 

Práce zadána dětem již ve škole. 

 

Německý jazyk 

Skupina paní učitelky Ryntové 

Učivo nezasláno 

Skupina paní učitelky Vendelínové 

Učivo nezasláno 


