
3. týden (30.3.2020 - 5.4.2020)  

 
30.3.2020  

PONDĚLÍ  
ČESKÝ JAZYK - MLUVNICE (Mgr. Kožušníková) 

Pracovní list --> ZDE - vyplnit a odeslat na mail do 6.4.2020 

 

MATEMATIKA (Mgr. Maršíková)  

- kontrola opravy úkolu č.1 --> ZDE  

- Thaletova věta 2 --> ZDE řešení do 3.4.2020 do 14:00 na mail 

 
31.3.2020  

ÚTERÝ  
ANGLICKÁ KONVERZACE (Mgr. Šomjaková) 

Milí žáci, 

ozývám se po delší době s úkoly na konverzaci. O jarních prázdninách mi napsala asi půlka z Vás, takže vás 

prosím o více aktivní přístup. 

Úkoly na tento týden: 

- pracovní list o mé oblíbené spisovatelce , přečtěte si text, zodpovězte na otázky a poté napište 6 vět o vašem 

oblíbeném spisovateli. Nečekám žádné slohy, jen krátký text od Vás. Úkoly si klidně vypracujte do sešitu a pak 

mi je vyfoťte nebo mi vaši práci pošlete v emailu . 

- na quizizzu jsem Vám otevřela testík na přídavná jména. Pokud v něm získáte alespoň 90%, dám Vám jedničku :) 

Odkaz: quizizz.com/join?gc=910678         termín je 6.4.2020 

Mějte se hezky a držte se! 

Šomjaková  

 

ANGLIČTINA - BVJ (Mgr. Šomjaková) 

Dear pupils, 

máme tu další týden a s ním i várku dalších úkolů. Děkuji, že jste skoro všichni poctivě vyplnili quizizz, za 100% 

někteří z Vás získali jedničku. 

Tento týden Vás čeká: 

- pracovní dvojstránka na opakování lekce 5,6 (máte na ni čas do soboty, výsledky vám pošlu v neděli, takže 

nemusíte posílat, pokud nechcete moji osobní zpětnou vazbu :)) 

- na quizzizu Vám otevřu další kvízy, pokud je vyplníte na 100%, získáte jedničku. Termín zavření - 6.4.2020 

Odkaz: quizizz.com/join?gc=313546  

           quizizz.com/join?gc=398717  

- přemýšlím nad tím, že se s Vámi spojím přes Skype a můžeme se jednou týdně sejít na 20 minut a shrnout, co a 

jak. Pokud o to máte zájem, pošlete mi email :) 

Pokud hledáte další možnosti, jak si ve volném čase procvičovat angličtinu, jukněte na stránku: 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-should 

Mějte se pěkně a držte se! 

Šomjaková  

 

NĚMČINA - BVJ (Mgr. Herainová)  

Zadání práce ZDE . Odevzdat do pondělí 6.4.2020 na mail . 

 

NĚMČINA - RVJ (Mgr. Hlaváčková) 

Ahoj RVJ, 

tento týden využijeme k procvičení minulého času. NIC NEMUSÍTE TISKNOUT! Posílám vám 3 odkazy: 

Zde doplňte tvary příčestí minulého. Několik sloves je nových, ale s těmi si hravě poradíte a doplníte si je do svých 

přehledů(např. díky konjugator.reverso.net) 

       https://nemcina.net/cviceni/casy/pricesti-minule/  

Na dalších dvou odkazech doplňujete do vět včetně haben nebo sein 

       https://nemcina.net/cviceni/casy/perfektum-haben/ 

       https://nemcina.net/cviceni/casy/perfektum-sein/ 

Na práci máte týden. Do 7.4.2020 mailem mi prosím každý napište počty chyb + případné dotazy. 

Mějte se hezky 

VH 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/9b53fea35d64dda8967646dc5e04c5dd/30_3__8_B_CJ_MLUVNICE_PL_c_2.pdf
mailto:sentnerova@zs-vesec.cz
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/4cdb26c6e7ba7ffa947e37af42f8001d/1___kol_8B__e_en_.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/5a225ab127739feeb5721316699c3e5d/Thaletova_v_ta2.pdf
mailto:marsikova@zs-vesec.cz
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/5e1e6e9f4e713ea4037a0fcbec0878ee/jane_austen_reading_reading_comprehension_exercises_99756.pdf
mailto:somjakova@zs-vesec.cz
https://quizizz.com/join/pre-game/running/U2FsdGVkX18%252BQsb0a9xFkGTILGjxdffzPrZtzHtvaZ6BYLCKfBHx3i7FkUwz1Qq5zEMejCqsVBbE1l036qeSMQ%253D%253D/start
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/7dda82a174fa5dea752f64d84cfb28d6/8B_lekce_9_10.pdf
https://quizizz.com/join/pre-game/running/U2FsdGVkX1%252BSNJQxR1HsJH6yaXl%252FIVF5ynoEvwNwEJ8nffvRVlC0v7wAg%252FpJxHrfZ5tyLE1eITtttml5yN%252B0Ug%253D%253D/start
https://quizizz.com/join/pre-game/running/U2FsdGVkX1%252BxCohkYo4dtxUnQPJ3tZIK4PsNm3hRQSingbXoq01leSiMryZxzTA%252Fo8dI067eUfk6wOEArFvYfg%253D%253D/start
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-should
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/b36aa10475f0ad2a45a54e0bc708cc1e/NJ_8_B_31__3_.docx
mailto:herainova@zs-vesec.cz
https://nemcina.net/cviceni/casy/pricesti-minule/
https://nemcina.net/cviceni/casy/perfektum-haben/
https://nemcina.net/cviceni/casy/perfektum-sein/
mailto:hlavackova@zs-vesec.cz


 

ANGLIČTINA - RVJ (Mgr. Hozáková) 

Zadání z angličtiny ZDE , poslech ZDE a pracovní list k němu ZDE . Termín odevzdání mailem do pátku 

3.4.2020  
 

 
1.4.2020 APRÍL ;-)  

STŘEDA  
MATEMATIKA (Mgr. Maršíková)  

Dnešní úkol ZDE - kdo odevzdá na mail do neděle 5.4.2020 a bude mít vše správně získá ;-) JEDNIČKU ;-) (A to 

není apríl)  

 

 
2.4.2020  

ČTVRTEK 
FYZIKA (Ing. Štancl) 

Na zopakování fyzikálních veličin práce, energie, gravitační síla, výkon a účinnost máš k vyřešení několik 

příkladů. Nalezneš je ke stažení ZDE a k zobrazení ZDE. Vypracované příklady mi odešli do pátku 10.4.2020 do 

19:00 hodin na e-mailovou adresu stancl@zs-vesec.cz. Děkuji.  

 

CHEMIE (Mgr. Hartmanová)  

Nová práce ZDE .  

ON LINE TEST -  

KDO NESTIHL - BRÁNA SE ZAVŘE DNES tj.3.4.2020  V 18.00 HODIN!!!!  

odkaz na test ZDE . 
 

OBČANSKÁ VÝCHOVA (Mgr. Bureš)  

Správné odpovědi k minulému úkolu ke stažení ZDE, k zobrazení ZDE.   

A teď k nynějšímu úkolu. Na str. 55 (učebnice) úplně dole máte 4 barevné obdelníky. V každém je popsána nějaká 

situace – právní vztah. Vy napište, které dvě strany v daném vztahu figurují a u každého aspoň jedno právo nebo 

povinnost.  

Příklad: Jdu si koupit nové kolo. Vzniká právní vztah mezi mnou a obchodem. Moje povinnost je zaplatit, právo 

dostat kolo bez skrytých vad. Povinnost obchodníka je dodat mi kolo, vyřídit reklamaci…atd.  

Pokud bude něco nejasného, pište.  

Odpovědi mi opět pošlete do 8.4.2020 na bures@zs-vesec.cz 
 

 
3.4.2020  

PÁTEK  

PŘÍRODOPIS (Mgr. Hartmanová) 
Nová práce ZDE .BRÁNA TESTU SE ZAVŘE V PONDĚLÍ 6.4. V 18.00 HODIN.  

 

DĚJEPIS (Mgr. Hlaváčková)  

Ahoj všem, je tu pátek, tedy další práce z milovaného dějepisu.  

S pomocí řešení  si zkontrolujte text, který jste měli doplnit.  

V druhém dokumentu je nová práce . 

Mějte se fajn 

VH  

 

ZEMĚPIS (Mgr. Vokurková)  

Zadání ZDE .  

Nová brána TESTU se zavírá v pondělí 6.4.2020 v 9:00!  
 

 
5.4.2020  

KVĚTNÁ NEDĚLE  
ANGLIČTINA (Mgr. Šomjaková) 

Posílám řešení úkolu z úterý. Zkontrolujte si odpovědi a pošlete mi email , jak Vám to šlo. Celkem šlo získat 90b :) 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/830de179cfda25752e488c79d8b46bd4/AJ_8AB_RVJ_4.docx
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/856743b37f2bc77049d69ab0b7fdb929/200326_black_rhino_4.mp3
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/0150f836165dbf32f3c69915d5d116ea/LISTEN_AND_FILL_IN_THE_GAPS.docx
mailto:hozakova@zs-vesec.cz
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/78acbec70f1ed13a80c039acdcf8d4bd/ddu1.pdf
mailto:marsikova@zs-vesec.cz
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/768ff8bbf718d41141ccb4ef75cc1ae5/Opakov_n____p__klady_z_020420.docx
https://padlet.com/jitkavokurkova/ha67h2wfxoh1/wish/488545194
mailto:stancl@zs-vesec.cz
http://ucmese.eu/8-a-chemie-mgr-hartmanova-3/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fquizizz.com%2Fjoin%3Fgc%3D666057%26fbclid%3DIwAR2wPpsFfP-amyVm1EOI5_sjlQnrSaZZufql0Tf3k1PzuXKT8ZUXidynab8&h=AT3ddjU9A10FgUMco6xpRYr5XTxu8kQVzgLGoOe4yJ-CM9VSD1Vf0-2R5AuJq8MwNcRopFGJH98lCQ4p2qw9R8qJfjd_L2eXBkWgW10LC_1V9qKGB7HnLsQm9xIgbkPIMc5AEg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/121ea703a374a20a5502e0dc06a7a217/1_4__OV_8.docx
https://padlet.com/jitkavokurkova/ha67h2wfxoh1/wish/488166659
mailto:bures@zs-vesec.cz
http://ucmese.eu/8-a-prirodopis-mgr-harmanova/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/425a9651cfbb7e00944449c1412802aa/D8AB_AMERIKA_1_RESENI.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/65a39feba1b699b7d09d7c882e8aad5e/D_8AB_Amerika_2.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/a444a6bcb2e8bb782a34caa1d2bb0fae/_kol_2_.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/223036613/567906cc4f9860da43dbe9f60d69cb7a/8B_vysledky_9_10lekce.pdf
mailto:somjakova@zs-vesec.cz

