
 

Základní škola Kladno, Školská 322 Ročník: 8. A 10. 05. 2021-14. 05. 2021 

On-line 

hodiny 

Út   9:00 Rj           Google Meet  kód  kpu-wixv-grt 

     10:00 Čj           Google Meet  kód  mub-fcah-dve 

St   8:45 Aj           Google Meet  kód  ivg-fgsw-vwb 

     10:00 D            Google Meet  kód  kpu-wixv-grt 

     10:30 TH         Google Meet   kód  kpu-wixv-grt 

Čt 10:00 Př, Z      Google Meet   kód  rwp-dcbe-gpp 

     11:00 M, Ch    jako obvykle (viz níže, p. uč. pošle předem e-mail) 

Pá   9:00 F             Google Meet  kód  jcd-aqpg-fzf 

Paní asistentka se spojuje se žáky se sníženými výstupy na výuku 

M, Ch, Čj, Aj v předem domluvených časech na Google Meet kód 

nsf-hmmj-jhb nebo ve škole na osobních konzultacích. Časy vám 

vždy připomene. Tel. kontakt 603 904 361 nebo messenger 

Předmět Učivo/procvičování učiva 

 

Český 

jazyk 

 

V týdnu od 10. - 14. května budeme procvičovat nejznámější 

druhy vedlejších vět v souvětí podřadném. Uvědomíme si psaní 

čárek v souvětí, kdy se jednoduché věty oddělují čárkou. 

Doplňovací pravopisné cvičení je zároveň výkladem o jednom 

císaři. Budete mít za úkol zjistit, kdo byl onen císař, ve kterém 

století žil a čím se zabýval. Součástí úkolu je také zjištění významů 

neznámých slov. V literární výchově si přečtete, jak o psech a 

kočkách uvažoval spisovatel Karel Čapek. Těším se na vás. 

Kontakt: SalacovaLibuse@seznam.cz, tel. 605567883. 

Žáci se sníženými výstupy nadále pracují s paní asistentkou. 
Matematika   Slovní úlohy na rovnice 

1/ Pozorně si přečti a zapiš poučení tabulka str. 23 

2/ Zkus vypočítat cv. 1,2 str.25( s pomocí rovnice) 

3/Vypočítej př. 3 a 4 str. 26   Konzultace 737 039 772 

 

Cizí 

jazyk AJ 

 

Tento týden opakujeme části těla. Do sešitu nakresli postavu 

(dostatečně velkou) nebo vystřihni a nalep obrázek třeba 

z časopisu a vyznač tyto části těla: 

Head, body, legs, arms, hair, nose, eyes, mouth, teeth, ears, 

shoulders, hands, fingers, stomach, bottom, feet, knees, thighs, 

calfs. 

 Vypracované úkoly průběžně odevzdávejte ve škole nebo 

zasílejte na uvedený email. 

Konzultace, dotazy: Mgr. Bc. I. Nováková, e-

mail: skola6b@post.cz, tel.: 702 173 979. 

 

mailto:skola6b@post.cz


 

 

Cizí jazyk 

RJ 

 

Na poslední on-line hodině bylo uloženo vypracovat do běžného 

sešitu cvičení 4.9 na s. 26 v učebnici. 

V PS dokončíte celou s. 15 (PL č. 4) – doplňování písmen. 

K číslovkám 1-10 si přidáte určování času (uč. s. 29, cv. 5.2 b a 

zelená tabulka na s. 41 pod čarou): 1 – čas, 2,3,4 – časá, 5,.. – 

časóv. A přidají si číslovky 11 – adínnacať, 12 – dvenácať. 

Dotazy: tel. 602 527 336 

 

Fyzika 
Hygiena sluchu a jeho ochrana před poškozením 
Za pomoci informací, které vyhledáš na internetu, vypracuj referát 

na téma: ŠKODLIVOST HLASITÉHO ZVUKU A OCHRANA 

SLUCHU PŘED POŠKOZENÍM, vypracovaný referát odevzdej 

do školy. 

 V případě, že něčemu nerozumíš, máš možnost domluvit si  

individuální konzultaci na telefonním čísle 722 952 742.  

Chemie 

 

Karboxylové kyseliny 

1/Zapiš do sešitu: Karboxylové kyseliny jsou deriváty uhlovodíků 

se skupinou COOH-.  

2/Do sešitu: Použití a vlastnosti kyselin: mravenčí, octové a 

citronové (nezapomeň na rozdíl ve skupenství a zápachu!) 

Zhlédni, čt edu, 2. st. chemie, video: "Krystalizace octanu 

sodného"             Konzultace 737 039 772 

 

Dějepis 

 

Opiš nebo vystřihni a nalep si do sešitu tento text: 

RUSKO A JAPONSKO – MODERNIZACE ( s. 90 – 91 ) 

RUSKO: R. 1861 bylo teprve ZRUŠENO NEVOLNICTVÍ. 

Obyvatelé byli ale stále dost chudí a nespokojení s absolutní 

vládou carů, tak se často bouřili (r. 1881úspěšný atentát na 

Alexandra II.). Rusko prodalo r. 1867 ALJAŠKU USA. Vedlo 

úspěšné války na Balkáně proti Turkům (Osmanská říše) a proti 

Japonsku (v dnešní Číně). Moskvu spojili s Vladivostokem (na 

Sibiři) železnicí (TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA). 

JAPONSKO: Omezení vlivu císaře = občanská válka (r. 1858 – 

1868, vítězí císař). Hlavním městem TOKIO. Otevření přístavů 

pro cizince = MODERNIZACE = zařazení mezi světové velmoci.  

EVROPSKÉ VELMOCI BUDUJÍ NOVÁ IMPÉRIA ( s. 94 – 97 ) 

Evropské státy (hlavně Anglie, Francie, Nizozemí) si rozdělily 

svět. Získaným územím se říkalo KOLONIE a způsobu této 

politiky ovládnutí světa se říká IMPERIALISMUS ( země 

budovaly velké říše = IMPÉRIA). Obsazená území pomáhali 

prozkoumávat CESTOVATELÉ jako např. Emil Holub nebo 

David Livingstone. K domorodým obyvatelům se většinou 

nechovali kolonizátoři pěkně, proto se kolonie snažily co nejdříve 

osvobodit (většina během a po 1. a 2. světové válce). 

Dotazy: tel. 602 527 336 



 

Přírodopis 

 

1) str. 48-49 

učivo: vstřebávání, tlusté střevo, přeměna látek a energií 

(metabolismus) 

Učivo si přečti, udělej výpisky do sešitu. 

2) Na str. 48 vypracuj otázky č. 1 – 5 do sešitu. Sešit 

odevzdej ke kontrole. 

Zeměpis 

 

Vypracuj otázky, odevzdej. Okopírovaný text založ do sešitu.  

 
Tělesná  
výchova - hoši 

 

Další sportovní kvíz budete vyplňovat do příštího týdne. 

 


