
2. týden (23.-29.3.2020)  

 
23.3.2020  

PONDĚLÍ  
MATEMATIKA (Mgr. Maršíková)  

práce z matematiky ZDE  

do pátku 27. 3. do 14:00 hodin  
 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (Mgr. Hartmanová) 

VZ- on line test!!! 

Online test z výchovy ke zdraví. Test bude spuštěn v úterý 24.3.2020 v 9:30   Více informací zde . 
Hlídejte prosím webové stránky. www.ucmese.eu ( heslo: vesec)  

 

 
24.3.2020  

ÚTERÝ  
ANGLIČTINA - BVJ (Mgr. Šomjaková) 

My dear pupils, 

Vím, že tato situace je pro všechny nová a zvykáme si na ni. Každopadně jsem nečekala, že od Vás neuslyším 

celý týden. Úkol byl sice dobrovolný, ale nikdo z vás se neozval ani s informací, že všemu rozumíte. Angličtině se 

máte věnovat až 4 hodiny týdně, což z Vás nikdo nemusel. Prosím tedy o aktivnější přístup. 

 

Práce na tento týden (termín do 28.3.2020) 

- SB p. 101 - opakování U9,10 - výsledky do sešitu následně vyfotit a poslat na můj email 

- Vyplnit si pracovní list  (napsat mi do emailu, jak to šlo) 

- do pátku 27.3.2020 18:00 si vyplnit tento quizziz, přihlásit se pod vlastním jménem. Odkaz: 

quizizz.com/join?gc=614686 

Děkuji moc a přeji hezký týden, 

Šomjaková  

 

NĚMČINA - BVJ (V. Herainová)  

Práce z němčiny ZDE . Vypracovat do úterý 31.3.2020 do 16:00 a odeslat na mail herainova@zs-vesec.cz . Pokud 

si nebudeš s něčím vědět rady - napiš na stejný e-mail. Zároveň děkuji všem, kteří poslali oba předchozí úkoly!  

VH  

 

ANGLIČTINA - RVJ (Mgr. Hozáková)  

Milí angličtináři, vzhledem k rozpisu zadávání úkolů vám posílám výsledky (Grammar , reading , check your 

progress ) cvičení již dnes. Všechno si zkontrolujte, opravte a do pátka 27.3.2020 mi napište na mail: 

hozakova@zs-vesec.cz, kolik jste tam měli chyb a čemu jste případně nerozuměli. Navíc vám posílám odkaz na 

další tři online testy na procvičení Indefinite pronouns z webových stránek QUIZIZZ. Tyto testy si udělejte také do 

pátka 27.3.2020 do 20:00.  

quizizz.com/join?gc=630602  

quizizz.com/join?gc=569138  

quizizz.com/join?gc=210036  

Přihlašte se pod svými jmény, žádné přezdívky!!!  
Děkuji a mějte se hezky  

Michaela Hozáková 

 

NĚMČINA - RVJ (Mgr. Hlaváčková)  

Ahoj němčináři, 

posílám další krátké procvičení nové slovní zásoby. V přiloženém dokumentu máte napravit práci tiskařského 

šotka, přiřadit členy. Ve 3. cvičení přidáme i trošičku gramatiky . Máte napsat 4 krátké věty. Použijte přiložený 

plánek města. Řešení mi NEPOSÍLEJTE. Vyřešte prosím do čtvrtka 26.3.2020, v pátek proběhne kontrola. 

Mějte se hezky 

VH  

 

 

 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/cd2987753f83340434ee9d31dc679a07/Thaletova_v_ta.pdf
http://ucmese.eu/testy/test-vylucovaci-soustava/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/de86b4a67b3d26fa395cf1a5c956918b/Sken_ANG_BVJ.pdf
https://quizizz.com/join/pre-game/running/U2FsdGVkX19n6AeqyTsP0PW5q0nYa5NZjZIElRFDsDDsqNBdAHYQxWnebvNwtWojYSV%252Byj4%252FugCLrA4lHn3KJw%253D%253D/start
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/56f1b5b6178974e2595f1285c2b9a7dc/Pr_ce_NJ_3_do__ter__31.docx
mailto:herainova@zs-vesec.cz
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/0ff7f7d5c43dd764602b50de9925c7c1/M3U10_p60ex8__1.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/c26094bebe21393c68ed5c64ec5ca9ea/M3U10p61ex2.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/41ccc4408aab528848ed9ecb858fda04/M3U10p101_Check_your_progress.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/41ccc4408aab528848ed9ecb858fda04/M3U10p101_Check_your_progress.pdf
mailto:hozakova@zs-vesec.cz
https://quizizz.com/join/pre-game/running/U2FsdGVkX1%252FGIhdUW14SQ30GimoQxApMK%252BryPRFVfmLBQOypgLjCu6b0%252FhhGI0%252FhiWV6Yl0owTLTenptyrqBag%253D%253D/start
https://quizizz.com/join/pre-game/running/U2FsdGVkX19oAIyaZ%252Fyf7gR8g4G%252Bcd6VVblYiBGm0clhNoQbapBPhpjljtpDpNkZJTUaHKNt4b7TRj2RK9Tc5A%253D%253D/start
https://quizizz.com/join/pre-game/running/U2FsdGVkX19hapbOwMo8COZWuOGQYw9k1zbzYFxaZMg5aalwSR6YwvSYD6Iymbiycar10GgzD3%252FuRtbcW34BSA%253D%253D/start
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/8b1735108d751ab4146749e73a6538b2/s_tab_v_meate_nej_cz.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/639d0eb358c7ccf3a67a32e5c4771a7f/RVJ_procvi_en__nov__slovn__z_soby.doc


 
25.3.2020  

STŘEDA  
ČEŠTINA - LITERATURA (Mgr. Kožušníková)  

Velká didaktika (J.A.Komenský)  
1. úkol – vypracuj pracovní list (viz přiložené pdf ), nalep do sešitu literatury  

2. úkol – pokud budeš chtít zpětnou vazbu, pošli zpět na email  sentnerova@zs-vesec.cz do pondělí 30.3.2020 do 

14:00 (kdo nebude chtít práci opravit, nemusí posílat, zkontrolujeme při příchodu do školy)  

 

Nabídka: Zasílám také zajímavý odkaz na stránku, kde si můžete stahovat knížky zdarma. Využijte tento čas na 

čtení, zlepšíte si slovní zásobu a některé tituly se Vám budou určitě hodit do vyšších ročníků. 

https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni  

 
26.3.2020  

ČTVRTEK  
FYZIKA (Ing. Štancl) 

O změnách skupenství, které jsme již probírali v únoru, si přečteš tady. Buď si stránky vytiskneš a nalepíš do sešitu 

nebo si opět to nejdůležitější zapíšeš do sešitu. Kdo bude mít zájem dozvědět se ještě další informace, 

nalezne je v učebnici na str. 66-73. K opakování o teple máš k vyřešení dva příklady zde.  

Oba vypracované příklady zpracuj ve Wordu, naskenuj nebo vyfoť a odešli do 31.3.2020 do 20:00 hodin na e-

mailovou adresu stancl@zs-vesec.cz. 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA (Mgr. Bureš)  

Vážení osmáci, zasílám vám trochu"práce" z občanské výchovy. Vaše odpovědi na úkoly vyplývající z práce 

posílejte do 1.4.2020 na mailovou adresu bures@zs-vesec.cz   Nezapomínejte, že vaše odpovědi jsou součástí 

vašeho osobního pohledu a tedy nemusí být u všech stejné. 

 

CHEMIE (Mgr. Hartmanová) 

Nová práce k dispozici ZDE .  

 

 
27.3.2020  

PÁTEK  
oprava RVJ (Mgr. Hlaváčková) - ZDE  Každý si sám zkontroluje a do pondělí na můj mail pošle pouze počet 

chyb = očekávám samé nuly. Nic fotit nemusíte. VH  

 

PŘÍRODOPIS (Mgr. Hartmanová) 

Nová práce k dispozici ZDE . 

 

ZEMĚPIS (Mgr. Vokurková)  

Milí osmáci a milé osmačky,  

v první řadě si zopakujte látku o státech jižní Evropy (Španělsko, Portugalsko), pokud jsi si jistý, že látku umíš 

- absolvuj test na QUIZIZZ (je potřeba se zaregistovat mailem, datum narození si vymysli fiktivní a jako 

přezdívku zvol své jméno_Příjmení např. Jan_Novák) Pozor na absolvování tohoto testíku máš jen jeden pokus. 

A musíš jej splnit do soboty 28.3.2020 do 23:00!!! odkaz na test: quizizz.com/join?gc=377433  

 

ODKAZ OPRAVEN - ČAS PRODLOUŽEN - OMLOUVÁM SE ZA CHYBKU V ČASOVÁNÍ :-) 
 

za druhé v Zeměpisu postoupíme lehce dál. Pro kontrolu posílám správně doplněný PL z JiŽNÍ EVROPY 

(zkontroluj, doplň) a posílám k doplnění nový - z JIHOVÝCHODNÍ EVROPY (opět buď si udělejte zápis jak jste 

zvyklí - tzn. vlajka + základní informace) nebo využijte pracovní list.  

 

za třetí do čtvrtka 2.4.2020 do 11:59 dopoledne my pošlete odpovědi na následující otázky (1,2,3) na mail - 

získáš malou jedničku  
1) Ve kterém státě světa je nejvyšší kvalita života? Zdůvodni proč! 

2) Ve kterém státě Evropy je naopak nejnižší kvalita života? Zdůvodni proč! 

3) Proč je osobní gardou papeže právě Švýcarská garda? Má to nějaký konkrétní důvod?  

 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/06e5d349d54fd945de285d46fafb6add/Komensk__Velk__didaktika.pdf
mailto:sentnerova@zs-vesec.cz
mailto:sentnerova@zs-vesec.cz
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/c566a1c18df07bcba1155c2e4cf6a60b/Zm_ny_skupenstv_.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/b61abee2e10d2820266289dfa14d6701/Opakov_n__p__klad__na_teplo.pdf
mailto:stancl@zs-vesec.cz
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/c064d660000b19eba15d31cd7fc65608/25_3__OV_8.docx
mailto:bures@zs-vesec.cz
http://ucmese.eu/8-a-chemie-mgr-hartmanova-2/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/9483819b1780ef06f88cf870c6b7c929/RVJ__e_en__2.docx
http://ucmese.eu/8-a-prirodopis-mgr-hartmanova-2/
https://quizizz.com/join/pre-game/running/U2FsdGVkX188e2tfYXBwM%252FJTIlG1SIunT0v04Y7MtM2i32ISBcr0F1WzZzV9eqbNToncZelOt2m3w2w2BrcaWw%253D%253D/start
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/0835c64b7c1c4dc2a069ee4e3eb326b6/JI_N__EVROPA_2.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/8edeff10eef4cb72e0506f5daebaa5ac/Z_PIS___JIHOV_CHODN__EVROPA.pdf
mailto:vokurkova@zs-vesec.cz


legrace na závěr formou malého procvičování a opakování posílám zábavné kvízy - byla bych ráda kdybyste 

mi poslali zpětnou vazbu na mail jakých výsledků jste dosáhli (na první pokus, a pak za jak dlouhý čas ste zvládli 

test absolvovat na 100% - tedy poučit se z chyb)  

Státy Evropy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3007 

Hlavní města států Evropy: https://online.seterra.com/cs/vgp/3051  

 

Kdyby byly jakékoliv dotazy z vaší strany, nebojte se mi napsat. Držte se a zůstaňte zdraví a vyrovnaní! KEEP 

CALM and STUDY GEOGRAPHY!  

 

DĚJEPIS (Mgr. Hlaváčková) 

Ahoj všem, 

posílám práci na celý tento týden. Podívejte se prosím na následující video 

https://www.youtube.com/watch?v=vatlvj8CekA&t=6s. S jeho pomocí vyřešte první cvičení v zaslaném 

dokumentu . Řešení mi NEFOŤTE, jen mi na můj mail zašlete znění tajenky. TERMÍN PÁTEK 3.4.2020 Pod 

videem je odkaz na procvičování pomocí kartiček. Kdo si zopakuje, může mi poslat na mail výsledek (úspěšné 

odměním). 

Opište si z wordu zápis do sešitu a zkuste ho tužkou doplnit. Pomůže učebnice str.32-33. 

Mějte se hezky 

VH  

https://online.seterra.com/cs/vgp/3007
https://online.seterra.com/cs/vgp/3051
https://www.youtube.com/watch?v=vatlvj8CekA&t=6s
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/8fa09b8c6deda2e0716f052f9f59dd0c/8_A__B_Amerika.docx
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/8fa09b8c6deda2e0716f052f9f59dd0c/8_A__B_Amerika.docx
mailto:hlavackova@zs-vesec.cz

