
8. B | Plán samostudia pro žáky na od 25. března do 3. dubna 2020
abychom vám ulehčili rovnoměrně si rozvrhnout práci, máte látku rozepsanou do dnů podle rozvrhu

Matematika  Zápisy učiva a zadání úkolů jsou průběžně vkládány na moodle 
Středa 25. 3.  – Části kruhu - obsahy

Čtvrtek 26. 3.  – Číselné výrazy

Pátek 27. 3.  – Výrazy s proměnnými

Pondělí 30. 3.  – Hodnota výrazu s proměnnými

Středa 1. 4.  – Sčítání výrazů

Čtvrtek 2. 4.  – Odčítání výrazů

Pátek 3. 4.  – Sčítání a odčítání výrazů

Český jazyk 
Úterý 24. 3.  – Slovesný vid
Učebnice str. 29 – 30 - viz tabulky s výkladem – přečíst, zapsat; str. 30 – vidové dvojice
Učebnice str. 29 text Křída – přečíst, cv. 1 str. 30 – vypsat vyznačená slovesa a určit jejich vid (např. stárnou – 
vid nedokonavý -děj stále probíhá; nakreslí – vid dokonavý - děj skončil) | Učebnice str. 30 cv. 3

Středa 25. 3.  – Slovesný vid
Učebnice str. 31 cv. 4a), 4b) – např. užívá, užíval, bude užívat – vid dokonavý, sloveso opačného vidu – užil – vid 
dokonavý; str. 31 cv. 5 a), 5b – doplnit vhodná slovesa, určit vid

Čtvrtek 26. 3.  – Slovesný vid
Učebnice str. 31 cv. 6 – vypsat z textu slovesa a určit mluvnické kategorie, tj. osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid; 
učebnice str. 32 cv. 8

Pátek 27. 3.  – Slovesný vid | Procvičování – pracovní sešit str. 20 cv. 1, str. 20 cv. 2

Úterý 31. 3.  – Slovesný vid | Pracovní sešit str. 21 cv. 3

Středa 1. 4.  – Slovesný vid | Pracovní sešit str. 22 cv. 4a, 4b – test

Čtvrtek 2. 4.  – Souhrnná cvičení  | PS str. 23 cv. 1 (body 1. – 5)

Pátek 3. 4.  – Pracovní sešit str. 23 Testové úlohy (body 1, 2, 3, 4)
Ve volných chvílích čtěte libovolnou knihu, kterou máte v knihovničce, nebo aspoň v čítance!!!

Anglický jazyk - Zápisy, řešení, přesné pokyny - Moodle
Díky karanténě byly první materiály dány k dispozici až ve čtvrtek 19. 3., nepředpokládám tedy, že úkoly z toho 
dne jsou už hotovy, proto na ně nechám čas v tomto týdnu a přidávám následující:
- Opakování slovní zásoby /Body - Tělo/, možno použít staré sešity + pracovní sešit str. 75, 
  Unit 3A, použijte obrázek v učebnici na str. 32
- prac. sešit str. 24 cv. 2a – doplňte názvy částí těla, část slova je v zadání, v případě potřeby 
  použijte slovník
- prac. sešit str. 24 cv. 2b - doplňte názvy částí horní a dolní končetiny, hlavy a trupu

Dějepis (vše na MOODLu)
Pondělí 23. 3. - Velmoce na přelomu 19. a 20. stol.

Středa 25. 3.   - Ruské revoluce

Pondělí 30. 3. -  1. světová válka - úvod

Středa 1. 4.     -  Průběh války – 1914

(další předměty na str. 2)
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Německý jazyk     
Díky mé karanténě vám materiály dávala k dispozici p. uč. Urbánková, které moc děkuju za ochotu. 
Já vám dodám ještě zápis k hodinám, které jsme před prázdninami nestihli, najdete na Moodle.
- vytisknout a nalepit nebo opsat zápis Die Uhrzeit – Přesný čas
- ústně si projít v učebnici na str. 70, cv. 8 jednotlivé časy a přeložit do češtiny, zkuste si 
   nakreslit obrázek hodin a ukazovat si časy na něm
- pracovní sešit str.61, cv.8
  napište časy digitálně, viz vzor: 1. Es ist zwei Uhr. – 2.00
                                                          2. Es ist halb fünf. – 4.30 atd.

Fyzika (Prezentace k tématům budou uloženy na MOODLu)
Čtvrtek 26. 3. Z prezentace ZMĚNY SKUPENSTVÍ - pokračovat v zápisu do školního sešitu Skupenské teplo 
varu, Sublimace, Desublimace

Úterý 31. 3. Do cvičného sešitu nakreslete Graf tání platiny v průběhu času (musíte si v tabulkách najít teplo-
tu tání platiny a tu použít do grafu) a popsat postup (5 bodů), jak platina taje. 
Splněný úkol vyfotit nebo naskenovat a poslat na e-mail  jana.herberkova@zsbanov.cz

Čtvrtek 2. 4. a úterý 7. 4 Do cvičného sešitu nakreslete Graf tuhnutí mědi v průběhu času (musíte si v tabul-
kách najít teplotu tuhnutí mědi a tu použít do grafu) a popsat postup (5 bodů), jak měď tuhne. 
S pomocí školního sešitu a „selského rozumu“ to zvládnete.
Splněný úkol vyfotit nebo naskenovat a poslat na e-mail  jana.herberkova@zsbanov.cz

Přírodopis
čtvrtek 26.3.  – Trávicí soustava - po konečník (uč. str. 79, 80), přečíst vč. onemocnění, zápis na moodlu).

úterý 31. 3.  – Užitečné živiny (uč. str. 81 - 83), přečíst, odpovědět ústně na ot. str. 83, zápis po vitaminy 
včetně na moodle.

čtvrtek 2. 4.  – Energetická rovnováha (učebnice str. 84 - 85), odpovědět ústně na otázky str. 85, zápis

Chemie
středa 25. 3.   – Sulfidy (učebnice str. 67, zápis na moodlu)

pondělí 30. 3. – Opakování učiva – učebnice str. 67/ 2 - 4 do cvičných sešitů písemně, 67/1,5 – ústně, (šikovní 
žáci mohou zkusit 67/6), opakovat názvosloví  s pomocí předchozího úkolu na moodle, možno pracovat i s 
pomocí prezentace, kde je podrobný postup (viz MOODLE), 

můžete zkoušet test na EDUBASE – Chemie_8_Oxidy (může být víc správných odpovědí).

středa 1. 4.  – Halogenidy – názvosloví (učebnice str. 62, 63 i elektronická – pokus str. 62), zápis na mo-
odlu (pouze první strana!).

Zeměpis  zápisy jsou na moodlu
Středa 25. 3. /Čtvrtek 26. 3.  – Oblasti ČR

Středa 1. 4. /Čtvrtek 2. 4.       – Středočeský kraj


