
Materiály k samostudiu 

Úterý 2.6. 2020 

8.B 

 

 

ČESKÝ  JAZYK 

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE) – ÚTERÝ 2. 6. 2020 

I. kontrola zadání ze dne 28. 5.  

 

1. PS str. 39/cv. 4 

 

2. uč. str. 70/cv. 6 a) b) c) d) 

 

II. Nové zadání 

1. PS str. 40/cv. 1 

2. PS str. 41/ cv. 3 

 

  



MATEMATIKA   

Úterý  2. 6.  Části celku   ( procenta, zlomky)   PS str. 154  cv. A – 1, str. 155 cv. A – 2 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Anglický jazyk – (Panošová) 2. 6. 2020 

PS s. 50, cv. 3: doplň s pomocí cv. 2. 

Procvič si spelling s 51/4. 

Slovní zásoba U5 Culture (PS s. 77), neznámá slovíčka si zapiš. 

Ful.: 

Probíhá online výuka angličtiny podle harmonogramu na stránkách školy dvakrát týdně - pro 

všechny osmé třídy(odděleně) ji vede p.uč.Šulová.(Heslo a přístup na webu školy).  

8.B  pondělí 11:00, středa 9:00 

  

Skupiny třeba nejsou na stejném místě učebnice, ale to nevadí, zopakujete, upevníte znalosti! 

Budu zadávat méně práce, protože počítám s vaší účastí na online hodině! Paní učitelky se 

zeptám, kdo se hlásil a kdo ne. Kdo pojede online, některé úkoly dělat nemusí;-) Má výhodu. 

 

  

PS 59/5,6,7 

DĚJEPIS 

První světová válka (1914-1918) 

 
Dnes budete sledovat  dokument o tom, co vedlo k první světové válce. O vztazích 
mezi mocnostni a jejich připravenosti. Je to úžasně počítačově upravený (dobarvený) 
komentovaný sestřih dobových videí.  (Na začátku je upozornění na drastické 
záběry, ale jsem přesvědčená, že vy se koukáte na mnohem(!) drsnější horory! 
Vážně!) 
 
 
youtube.com - Apokalypsa 1. světová válka (1.díl) 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eOhXYHKphIQ&list=PLM_96iolL8HRYrpU_H5sd
02caca0ziJXc 

 

PŘÍRODOPIS 

Téma: Hormony – opakování 

1) Podívej se na video o hormonech:  

https://www.youtube.com/watch?v=eOhXYHKphIQ&list=PLM_96iolL8HRYrpU_H5sd02caca0ziJXc
https://www.youtube.com/watch?v=eOhXYHKphIQ&list=PLM_96iolL8HRYrpU_H5sd02caca0ziJXc


https://www.youtube.com/watch?v=fv1I-6ConT0 

 

2) Do sešitu nedepiš  Hormony – opakování  a přepiš následující text s doplněnými výrazy 

(hledej v učebnici, nebo čerpej z videa, příště bude řešní): 

 

Podvěsek mozkový se nazývá ……………………………, řídí ............................................. , 

produkuje ………………………...  

Epifýza se nazývá česky …………………….. a  řídí cyklus …………………………….a …………………………… . 

Štítná žláza ovlivňuje látkovou ……………………….., produkuje hormon ……………………….. Její 

onemocnění  při  nedostatku jodu způsobí vznik …………. .  

Příštitná tělíska řídí hospodaření  s …………….. a …………………. . 

 Nadledviny produkují hormon …………………, který připravuje tělo k ……………………………. . 

Inzulin je produkován …………………….. …………………… . Reguluje množství ……………………. v krvi. 

Hormony pohlavních žláz  řídí činnost …………………………. ……………………… a …………………….. . 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fv1I-6ConT0

