Materiály k samostudiu
Úterý 14.4. 2020
Třída 8.B
ČESKÝ JAZYK
ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE) – ÚTERÝ 14. 4. 2020
ScioDat-přihlásit se (každý dostal přihlašovací údaje od pí uč. třídní) → vypracovat test
pro 8. ročník → Mluvnice - věta, souvětí, spojovací výrazy (1. pokus)
Ve středu zkontroluji, zda jste test vyplnili.

MATEMATIKA
PS strana 127 A - 33

ANGLICKÝ JAZYK
Anglický jazyk – (Panošová) 14. 4. 2020
Uč. 54/1 popiš obrázek – co lidé a zvířata dělají, jak vypadají (min. 10 vět ústně).
Uč. 54/3 a 4 – písemně do sešitu (není nutné opisovat celé věty)



Fulínová:



poslechněte si, jak pokračoval příběh s Rossy podle audia na
osmabe.perina )
vypracujte cvičení PS 50-51/1,2,3,5

DĚJEPIS
Dnes zůstaneme v "prázdninovém provozu", protože jste v minulých týdnech
pracovali vážně tvrdě a moc si vážím toho, jak všechno hezky plníte. Já a historie
Vám děkujeme:):)
Dnes nebudete psát, ale jenom koukat(a pamatovat, protože tři videa jsou
podkladem k práci, kterou budete dělat ve čtvrtek:))



Opakování(+ rozšíření učiva k válce Severu proti Jihu):

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-atentatu-na-abrahama-lincolna14-duben-152237



Nová látka - tři videa: Slavné dny/dobytí severního + jižního pólu;
a objevování Afriky Stanley a Livingstone - odkazy:

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-dobyt-jizni-pol-14prosinec-150777

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-mel-robert-peary-dobytseverni-pol-6-duben-152572

https://www.televizeseznam.cz/video/byl-jednou-jeden/stanley-a-livingstone64036411
P.S. - pokud má někdo problém s internetem(slabé připojení, málo dat, nedá se nic
dělat; koukněte se alespoň na Dobytí jižního pólu, pokud to půjde; nebo třeba máte
DVD s těmi vynálezci)
Navíc marně pátrám po zajímavém a věcném dokumentu o českém velikánovi Emilu
Holubovi, kterého si váží celá Afrika, ale my doma o něm ne a ne mít slušné
video.....Třeba něco objevíte;) (Není úkolem!! Klid. Jenom povzdechnutí.)

PŘÍRODOPIS
1) Z článku o oku na str.56 – 58, který jste si již přečetli, udělej velmi stručné výpisky do
sešitu.
2) Dočti text str.58,59 až po sluch včetně okrajů, udělej velmi stručné výpisky.
3) Nakresli a popiš obr.72 na str.58.
4) Podle úkolu na str.58 dole pojmenuj čočky upravující krátkozrakost a dalekozrakost a
zapiš do obrázku.

