
Práce – 1.2. – 5.2. 
 
 
Český jazyk 
 
On-line hodiny – 2.2., 3.2., 4.2., 5.2. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl – opakování – Rozvíjející větné členy – vyjádření závislosti 

- Příslovečné určení 
- Přívlastek shodný, neshodný 

 
Sloh – Cíl – Výklad – dokončení 

- Recenze 
 

Dějepis 
 
On-line hodiny –3.2., 5.2. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl – Romantismu 
Průmyslová revoluce 

- do sešitu vypracovat str. 51/2, 5, 9 - poslat na mail vrestalova@chelcickeho.cz do 4.2.  
 

Zeměpis 
OPAKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ ČR 
Na stranách 47. a 48. jsou otázky, které shrnují to, co jsme se dosud o České republice učili. Budete mít 
týden na to, vypracovat odpovědi na 27. otázek (otázky 15., 19. a 24. dělat nebudeme). Odpovědi Vám 
oznámkuji, některé složitější věci probereme na on-line hodině. Výsledek Vaší práce vyfotíte a pošlete 
do 7. února na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle rozvrhu. 
 
 
Ruský jazyk 
 

5.lekce - Rozvrh hodin 
 Cíl: umět pojmenovat vyučovací předměty a popsat rozvrh hodin   
  
Otázky:  Kdy? V kolik hodin? 
 
Uč - str.57/12a,b -vykání 
              58/13a,b 
              59/14,15a 
              60/15b 
PS str.49/11 
           50/13,14 
 

M v týdnu od 1.2. 
Začneme novou látku Kruh, kružnice (základní pojmy, vzájemná poloha přímky 
a kružnice, Thaletova věta), v učebnici se budeme pohybovat na str. 68 -74, 78 -
82, připravte si rýsovací pomůcky. 
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Anglický jazyk - Trnková 
  
1) naučit slovíčka 15. lekce 
 
2) učebnice str.32 cv. 2 - naučit číst a překládat 
 
3) zapsat do gramatického sešitu str. 33 cv. 3 - napsat jednotné číslo, množné číslo a tři libovolné 
příklady 
 
4) pracovní sešit str. 31 cv. 6 a str. 32 cv. 1, 2, 3 
 
 
Anglický jazyk - Násirová 
 

Unit 13 - Written in the stars 
 
Cíl: umět popsat charakteristické vlastnosti lidí 
 
PS- str.73- slovíčka 
            67- věty 
             28/1-4 
Uč- str.28/1-3 
 
Z dvanácté lekce doplň PS -str.26/3 + 27/4-6.   
 
 

Přírodopis 1.2.2021-5.2.2021 
8.ročník 

• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Úvod do trávicí soustavy 

2.online hodina  

• Části trávicí soustavy  

• Vyvážený jídelníček (VZ) 

•  

 
Fyzika    1.2. – 5.2.  

1. Spalovací motory – opakování  

2. Co už víme o elektrických vlastnostech látek     str. 98  

Přečíst, výpisky  
Písemně do sešitu  str.102 otázky 1 až 10,  úlohy 1, 4  

On-line hodiny   pondělí  1.2. ve 12h  
                               čtvrtek  4.2.  v 9h 
 
 



 
Chemie – 8.ABC              1.2. 2021 
Stále opakujte:  

o ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK – atomy, molekuly a chemická vazba, ionty 

o CHEMICKÉ SLOUČENINY –  PRVKY  

- Názvy prvků – české, latinské, značky prvků – postupně se učíme vybrané 

značky prvků – přehled na Teams (soubory) 

- Uspořádání v periodické soustavě, orientace v tabulce – samostatný zápis 

do příští hodiny, učebnice strana 33 

 
 
Tento týden nově: 
Zápis částic a chemických látek (učebnice strana 35) 
Rozdělení chemických prvků (učebnice strana 46) 
 
Úkol na odevzdání po návratu do školy – vypracuj na volné listy: 
Učebnice strana 37/3, strana 45/2,4,6,6 
 
 
Vše si vysvětlíme. Pokud se hodin nemůžeš účastnit, zpracuj a nauč se 
samostatně.   
 
Na Teams na on-line hodinách se sejdeme podle rozvrhu. Připravte si 
periodickou soustavu prvků, učebnici a sešit. 
 
 

Německý jazyk 

 
Milí osmáci, znovu si opakujte slovní zásobu E2. 
Uč. str.31, cv.17 Zkontrolujte si, popř. opravte ve škol. sešitech překlad vět na prvních dvou řádcích. 
 
Wie heiβt du?  Ich heiβe Peter.  Ich bin vierzehn (Jahre alt).  Wo wohnst du?  Ich wohne in Ostrava  
( in Ostrau).  Ist das dein Vater?  Wie heiβt er?  Heiβt deine Mutter Irene?  Nein, meine Mutter heiβt 
Milena. 
 
Nyní si zkuste přeložit do školního sešitu druhou část cvičení. 
Přeji vám hodně trpělivosti při práci. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


