
8. B | Plán samostudia pro žáky na 18. - 29. 5. 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 
Pondělí 18. 5.  – Válec – povrch                   Pondělí 25. 5.  – Sl. úlohy na povrch a objem válce

Středa 20. 5.  – Válec – povrch                   Středa 27. 5.  – Sl.  úlohy na povrch a objem válce

Čtvrtek 21. 5.  – Válec – objem                    Čtvrtek 28. 5.  – Sl. úlohy na povrch a objem válce

Pátek 22. 5.  – Válec – objem                    Pátek 29. 5.  – Sl. úlohy na povrch a objem válce

Český jazyk  Své hotové úkoly a případné dotazy posílejte na mail:  helena.urbankova@zsbanov.cz
Pondělí 18. 5. Pravopis bě/bje, pě, vje/vě, mně/mě – uč. str. 47 cv. 4 – písemně; str. 47 cv. 5 – písemně

Středa 20. 5. SLOH – Souhrnné poučení o slohu – prostudovat tabulky viz str. 133 – str. 134; uč. str. 134 cv. 1 – 
text přečíst, zpracovat úkoly a), b), c), d), e), f) – písemně

Čtvrtek 21. 5. Pravopis -PS str. 29 cv. 1, cv. 2

Pátek 22. 5. Pravopis - PS str. 29 cv. 3a), 3b), cv. 4a), 4b)

Pondělí 25. 5. Pravopis – PS str. 30 cv. 5, cv. 6

Středa 27. 5.  SLOH - uč. str. 134 cv. 2a, 2b, 2c; uč. str. 135 cv. 4. 

Čtvrtek 28. 5. Pravopis – PS str. 30 cv. 7; str. 31 cv. 1 – opravte chyby

Pátek 29. 5. Pravopis – opakování – uč. str. 49 cv. 1, cv. 2

Anglický jazyk - Zápisy, řešení, přesné pokyny - Moodle
Úterý 19. 5. | Kids – uč. str. 38 poslech na Moodle + ústně odpovědi na otázky str. 39, cv. 3c

Čtvrtek 21. 5. | Agreeing, disagreeing (souhlas, nesouhlas)  - zápis na Moodle nalepit nebo opsat | Uč. str. 39, 
cv. 6 – přiřadit k sobě (pužijte info ze zápisu)

Pátek 22. 5. | Agreeing, disagreeing (souhlas, nesouhlas)  PS str. 31, cv. 4, 6 (spr. řeš. Později na Moodle)

Úterý 26. 5. | Kontrola cvič. z PS na Moodle | CD-ROM v prac. sešitě – úkoly Grammar 2, Situations 1, 2 

Čtvrtek 28. 5. + Pátek 29. 5.  | Culture uč. str. 40 poslech na Moodle, doplňte chybějící údaje, přeložte si text 
| Tabulka podle cv. 2 a odpovězte na otázky za všechny sporty ( FA Cup Final, Boat Race, London Marathon, 
Wimbledon), tabulku vyfoťte a pošlete mi na mail nejpozději do pondělka 1. 6.

CD-ROM v prac. sešitě – úkoly Culture 1, 2

Německý jazyk 
Úterý 19. 5. | kontrola 1. části cvičného testu viz Moodle | Opakování – 2. Část cvičného testu PS str. 66, úko-
ly 6, 7, 9, 10 (správné řešení příště na Moodle)

Čtvrtek 21. 5. | Kontrola 2. části cvičného testu viz Moodle | Slovní zásoba Einheit 7 PS str. 67, pozor na členy, 
připomínám učit se podst. jména i s nimi!!!

Úterý 26. 5. + Čtvrtek 28. 5. | Opakovací test Einheit 7 viz Moodle (je podobný cvičnému testu, který jste 
dělali v prac. sešitě). Test vyplňte a pošlete na můj mail do středy 3. 6.

(další předměty na str. 2)
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Fyzika (Prezentace k tématům budou uloženy na MOODLu)
Úterý 19. 5., pátek 22. 5. |  SVĚTELNÉ JEVY ÚVOD | Měsíční fáze, Stín 
Podívejte se na videa, která najdete na adresách: 
https://www.youtube.com/watch?v=FEWVnjbLI9o 
https://www.youtube.com/watch?v=gaFKAQVA8Ak 
Přečtěte si ve fialové učebnici na str. 151 – 156 a napište si do školního sešitu zápis z prezentace v MOODLu 
SVĚTELNÉ JEVY ÚVOD – Měsíční fáze str. 4 (i s obrázkem) a Stín str. 5

Úterý 26. 5.     | SVĚTELNÉ JEVY ÚVOD – Zatmění Slunce a Měsíce 
Přečtěte si ve fialové učebnici na str. 158 – 159 a napište si do školního sešitu zápis z prezentace v MOODLu 
SVĚTELNÉ JEVY ÚVOD - Zatmění Slunce a Měsíce a Rychlost světla str. 6 a 7

Pátek 29. 5.     | SVĚTELNÉ JEVY POKRAČOVÁNÍ – Zákon odrazu světla
Přečtěte si ve fialové učebnici na str. 160 – 163 a napište si do školního sešitu zápis z prezentace v MOODLu 
SVĚTELNÉ JEVY POKRAČOVÁNÍ – Zákon odrazu světla str. 2 i s pravým obrázkem

Přírodopis
úterý 19. 5. – Opakování smyslů a hormonů (PL má každá třída zvlášť na Moodle), úkol pošlete v úterý  19. 5. 
můj e-mail zdenka.sucha@zsbanov.cz
čtvrtek 21. 5. – Pohlavní soustava muže (uč.str.106, přečíst i info na liště-boku, zápis Moodle)
úterý 26. 5. – Pohlavní soustava ženy (uč.str.107, přečíst i info na liště-boku, zápis Moodle)
čtvrtek 28. 5. – úkol-PL pohlavní soustava na Moodle-pracuj s učebnicí a odpovídej písemně přímo do PL (ná-
vod na vyplnění je na Moodle nad prac. listy) nebo vytiskni, vyplň, vyfoť a pošli ve čtvrtek 28. 5. na e-mail.

Chemie

Pondělí 18. 5. – Hydroxid vápenatý (učebnice str. 69, přečíst, zápis Moodle)

Středa 20. 5.  – Opakování - test Edubase: Chemie_8_hydroxidy (15 otázek-může být víc správných odpově-
dí), zkoušejte opakovaně do čtvrtku 21. 5. včetně, nezapomínejte se odhlašovat

Pondělí 25. 5. – Procvičování názvosloví (oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy) 
1. část –úkol na Moodle - můžete si vytisknout, doplnit postup do jednoho vzorce + výsledný vzorec a poslat 
hned v pondělí 25. 5. na můj e-mail zdenka.sucha@zsbanov.cz

Středa 27. 5.  – Procvičování názvosloví 2. část – úkol na Moodle - poslat hned ve středu 27. 5.

Dějepis (vše na MOODLu)
Pondělí  18. 5.  – Vypracuj a pošli úkoly z minulého období na e-mail:  miroslav.gazdik@zsbanov.cz  -  bude 
započítáno do konečného hodnocení

Středa 20. 5.  – Napiš  a pošli:  Které jsou nástupnické státy, jak byly vytvořeny

Pondělí 25. 5.  – Udělej a pošli referát na téma Společnost národů

Středa 27. 5.     – Zopakuj celou 1. sv. válku

Zeměpis  zápisy jsou na moodlu
Čtvrtek 21. 5.     – Vypracuj a pošli úkoly z minulého období na e-mail:  miroslav.gazdik@zsbanov.cz  - bude 
započítáno do konečného hodnocení. Jedná se o příspěvek na téma Praha zadaný v lednu.

Čtvrtek 28. 5.   – Královéhradecký a Pardubický kraj - zápis moodle

https://www.youtube.com/watch?v=FEWVnjbLI9o
https://www.youtube.com/watch?v=gaFKAQVA8Ak

