Úkoly pro 8.B – třídní učitel Josef Zdeněk (23. – 27. 3. 2020)
Dějepis:
1) Učebnice str. 94/98 (důraz na str. 95 - základní práva podle ústavy z března 1849 a dále
návrh petice císaři z března 1848)
Matematika:
1) Do domácího sešitu učebnice č. 3, str. 56, cv. 1a) a str. 57 cv. 2a) Vyučující vyžaduje Podpis!
2) Opakovat početní operace s mnohočleny a všechny tři vzorce, viz sešit a učebnice
3) Do školního sešitu nadepsat operace s mnohočleny a vypracovat z učebnice č. 1:
a. str. 54, cv.2 jen sloupek B - dávejte pozor na přednosti matematických operací!!!,
b. str. 80, cv. 5, 6
c. str. 81, cv. 10
d. str. 82, cv. 12,13, 16, 17
e. str. 83, cv. 18
f. str. 83, cv.
g. 6.6 Úlohy na závěr, oba sloupečky bez úkolu 9!
Němčina:
1) Učebnice str. 77/4 – napište do školního sešitu
2) Zopakujte si věty ze školního sešitu – rezervace pokoje, kupování jízdenky atd.
Přírodopis:
1) Učebnice str. 86-87 výpisky, 87/3 cvičení
2) Dobrovolný DÚ 87/ domeček - Jak se provádí dialýza?
Anglický jazyk:
1) Dokoukat 1. díl Harryho Pottera v angličtině
2) Vypsat si minimálně 20 nových slovíček, která neznáte s překladem do sešitu - kontrola
Fyzika:
1) Zdroje elektrického napětí učebnice str.133-136 (obr.2.44.do sešitu+ cv.1. 3. 5.)
Zeměpis:
1) Zopakovat si státy JV Evropy
2) Přečíst si v učebnici str. 59
3) Napsat si do sešitu Západní Evropa a podle mapky vypsat státy + hlavní města a z této strany
vypsat hlavní znaky států této oblasti

Chemie:
1) STR. 69-74 pročíst látku, udělat si pro sebe výpisky a opakovat

Český jazyk:
1) Do ČJ-Š tab str.82,
2) Do ČJ-Š 83/1
Občanská výchova a třídníctví:
Na A4 papír napsat úvahu na tyto otázky
1) Jak karanténa ovlivnila můj život, jak nahlížím na hrozbu korona viru, jak vnímám okolí, zprávy
2) Jaké bude mít dopady na mě nebo práci mých rodičů
3) Jak mi jde domácí vzdělávání, klady a zápory, jak mě ovlivní měsíc mimo školu

