Domácí práce pro období 6. – 17. dubná 2020
VIII. A – tř. učitelka Mgr. Veroniká Košácká (kosacka@krestanka.cz)

Třídní učitelka
kosacka@krestanka.cz

Český jazyk
prochazka@krestanka.cz

Anglický jazyk
nesporova@krestanka.cz

Německý jazyk
skasko@krestanka.cz

Matematika
vojnovic@krestanka.cz

Dějepis
prochazka@krestanka.cz

Nebojte se množství úkolů, soustřeďte se na hlavní předměty. Pokud nemáte
možnost práce na PC nebo vám chybí tiskárna, programy, připojení k internetu
apod. neváhejte kontaktovat paní učitelku/pana učitele, všichni budou mít
pochopení.
Nenechte se zahltit množstvím úkolů a dopřávejte si pravidelný odpočinek. Žáci
i rodiče mě mohou kdykoliv kontaktovat o radu. Není nutné zvládnout vše. 
Kdo z vás mi ještě nepotvrdil přečtení mého vzkazu na Bakalářích, prosím učiňte
tak. Děkuji.
 M – spojovací výrazy; výpisky z UČ 85 dole (rámeček) do školního sešitu
(mluvnice) + doplň spojovací výrazy do cvičení (viz příloha)
 M – významové poměry mezi větnými členy; přepsat z UČ 72 barevný
rámeček do školního sešitu (mluvnice); poměry jsou stejné jako mezi VH
 S – úvaha – tvorba textu; rozděl si ve školním sešitě (sloh) půl stránky na 2
poloviny; první polovinu nadepiš „klady domácí výuky“, druhou „zápory
domácí výuky“; průběžně zapisuj do obou sloupečků vše, co tě během doby,
kdy nemůžeme chodit do školy, napadne
 L – realismus – Karel Havlíček Borovský (viz příloha); vytisknout a nalepit
nebo přepsat do školního sešitu (literatura); z epigramů stačí zapsat jenom
jeden jako příklad (dle vlastního výběru)
 Nezapomeňte pravidelně a nejlépe nahlas číst, denně alespoň 20 minut
 Prosím o zasílání splněných úkolů ke kontrole e-mailem!
 konzultace možná telefonicky – 775 362 359, popř. WhatsApp
 1. projekt "Happy Easter" - půjde o obrázkový slovník, vyhledej a nakresli
alespoň 15 slovíček souvisejících s Velikonocemi, přelož je do angličtiny, vyfoť
a pošli mi je na mail
 2. po Velikonocích: učebnice str. 46 - přečti si příběh "The Burglar" a odpověz
na otázky 1 + 2, následně ústně oprav věty ve cv. 2 str. 47
 3. doplň tabulku ze cv. 3a str. 47 a přepiš ji do sešitu
 https://www.skolasnadhledem.cz/game/3426 Präpositionen – Dativ, Akusativ
přetahování
 https://www.skolasnadhledem.cz/game/3375 Vergangenheit – Perfekt 1
 https://www.skolasnadhledem.cz/game/3384 Vergangenheit – Perfekt,
Präteritum přelož do sešitu a pošli zpět
 https://www.skolasnadhledem.cz/game/2592 Čtení s porozuměním
 https://decko.ceskatelevize.cz/nemcina-s-mitzi-a-maus - si hrají na Velikonoce
(díl z 24. 9.) Zapiš do sešitu, jak se řeknou německy Velikonoce, velikonoční
zajíc
 PS 49 dokonči cvičení 1
 PS 49/2
 uč. str. 79/2.4 + PS 54/2.4 (postup nemusíte vysvětlovat)
 přečti si tabulku v učebnici na str. 80 nahoře
 v příloze máte logické úkoly; za každé 2 správně zodpovězené nabízím
jedničku
 Děkuji všem za plnění úkolů. Pokud si s některým úkolem nebudete vědět
rady, klidně ho vynechejte nebo se ozvěte. A. V.
 osobnosti české politiky 2. pol. 19. století (viz příloha); vytisknout a nalepit
nebo přepsat do školního sešitu
 významné osobnosti – T. G. Masaryk (viz příloha); vytisknout a nalepit nebo
přepsat do školního sešitu
 podívat se na dokument o TGM na stránkách
https://www.youtube.com/watch?v=LYWXRexth9g
 konzultace možná telefonicky – 775 362 359, popř. WhatsApp
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Přírodopis
kosacka@krestanka.cz

Zeměpis
kosacka@krestanka.cz

 opsat zápis – Čich, chuť, hmat (viz příloha) nebo vytisknout a nalepit do sešitu,
 vypracovat projekt IKAP – Ucho - LearningApps (viz příloha) a fotku zaslat jako
přílohu na mail – přečtěte si instrukce v pracovním listě!!
 vyplnit pracovní list – Plzeňský, Karlovarský kraj (viz příloha) a zaslat jako
přílohu na mail, pokud nemáte možnost, napište odpovědi dozadu do sešitu a
kontrola proběhne ve škole

 přečíst si kapitolu „Vnímání zvuku, hlasitost“ v učebnici na str. 83 – 85

Fyzika
simova@krestanka.cz

Chemie
vojnovic@krestanka.cz

Informatika
valik@krestanka.cz

Vdo

 možnost zhlédnutí videí na
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?stupen=2-stupenzs&tema=mechanicke-kmitani-a-vlneni&stranka=2
 vypracovat pracovní list – viz příloha „Rychlost šíření zvuku – projekt IKAP“
a zaslat i s fotografiemi nejpozději do 17. 4. (prosím o pečlivé přečtení úvodu –
informací k vypracování)
 konzultace možná i telefonicky – 728 319 759, popř. využít Messenger či
WhatsApp
 do sešitu zapiš modrou tabulku na str. 59
 vypracuj do sešitu opakování na str. 60. Kdo mi pošle, může dostat dobrou
známku
 Word - formátování: Koukněte na video
https://www.youtube.com/watch?v=XuhElpQcJgQ a jemu podobná, najděte
na internetu vzor a ve Wordu vypracujte a naformátujte váš životopis.
 přikládám zápis k pročtení a nalepení (příp. přepsání) do sešitu

vankova@krestanka.cz

Etická výchova
glosslova@krestanka.cz

Výtvarná výchova
skasko@krestanka.cz

Hudební výchova
stepankova@krestanka.cz

Tělesná výchova
valik@krestanka.cz

Pracovní výchova
tetourova@krestanka.cz

Příprava na PZ - M
vojnovic@krestanka.cz

 milí žáci, velmi vás chválím za práci, za krásné e-maily, ale hlavně za upřímnost
 cením si každého, kdo se přiznal, že zapomněl, že se mu třeba i nechtělo,
protože tím mi dokazujete, že jste se v etice již něco naučili
 máte „volno“ a pošlete mi úkoly, pokud jste ještě na některé „neměli čas“☺
 „Zeleň kolem nás“ – libovolná technika na formát A4, max A3 (využijte kresby,
malby, kombinovaných technik, koláží), fantazii se meze nekladou
 práce je zadána na celé období
 str. 91 – 100 (Anglie jako vstupní brána moderní populární hudby do Evropy a
rock 60. Let) – přečíst + stručný zápis
 str. 101 – 104 (Letem hudebními dějinami – Klasicismus) – přečíst + stručný
zápis
 Dvoutýdenní výzva pro zdravé tělo: Úkol na dva týdny. Pokuste se během
dvou týdnů vyrazit na procházku, nebo alespoň zvýšit pohyb doma. Nachoďte
během jednoho dne alespoň 6000 kroků a během jednoho dne alespoň 8000
kroků. Máte na to 14 dní, zkuste vzít rodinu na výlet apod. Pro kontrolu mi
pošlete fotku z hodinek s počtem kroků a datem, či screen z mobilu. Měřit
můžete libovolně – ideálně hodinky, mobilní aplikace apod. Kdo by chtěl,
může počítat :-D Pokud si nebudete vědět rady, jak měřit, ozvěte se 
 napsat názvy 12 pokojových květin
 Procvičování na webových stránkách
www.scio.cz, www.cermat.cz
 Výukový materiál České televize - čtvrtek 14.00 na programu ČT 1
 procvičovat probrané kapitoly můžeš i na stránkách www.onlinecviceni.cz,
www.umimematiku.cz

 http://www.opicimatika.cz/Priprava%20na%20prijimacky.html
 libovolné příklady ze sbírek
 Pokud si s něčím nevíte rady, můžete se ozvat (tel., e-mail, viber).
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Příprava na PZ - Čj
prochazka@krestanka.cz

Předměty speciálně
pedagogické péče
(individuální výuka)

 vypracování testů na webových stránkách cermat.cz nebo scio.cz; pokud je
třeba, napsat nebo zavolat pro vysvětlení nebo doplnění
 výukový pořad České televize - Škola doma; úterý, ČT1, od 14 hodin
 Prosím o zasílání splněných úkolů ke kontrole e-mailem!
 konzultace možná telefonicky – 775 362 359, popř. WhatsApp

 úkoly budou zaslány vyučujícími jednotlivým žákům prostřednictvím e-mailu
rodičů

