
Práce – 8.A – 1.3. - 5.3. 
 
 
Český jazyk 
 
On-line hodiny – 2.3., 3.3., 4.3., 5.3. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl  -Přívlastek shodný, neshodný 

- Přívlastek těsný, volný 
- Přívlastek postupně rozvíjející, několikanásobný 

 

Literatura – písemná práce – výrazové formy 
  
 
Dějepis 
 
On-line hodiny –3.3., 5.3. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl – Habsburská monarchie do roku 1848 

- Bouřlivý rok 1848 
 
 
 
Anglický jazyk - Násirová 
 

Unit 15    Travelling 
 
Cíl: umět orientovat se na letišti, požádat o informaci 
 
PS - str.74 - slovíčka 
              67 - věty 
 
Uč - str.33/3 - anglická zvratná a zdůrazňovací zájmena (zapsat do sešitu na mluvnici)     
              33/4,5 
PS - str.32/2,3 
             33/4,5,6 
Opakování 9. - 14. lekce (slovíčka,mluvnice). 
 
 
Ruský jazyk 
 
6.lekce    Blahopřejeme 
 
Cíl: umět sdělit svůj věk, den narození, průběh narozeninové oslavy 
 
Uč - str. 69/ 5a-čtení, překlad  
                      5b-použij předepsané části vět k povídání o sobě (napiš do škol.sešitu) 
          str. 71 - píseň: Veselí cestovatelé-naučit se číst  
PS -    str.63/ 1 - celé ,2 



                 64/ 3-8 (dobrovolně) 
 
 
Fyzika  8.A                    1.3. – 5.3.  

1. Co je elektrický proud?             str. 122  

Přečíst, výpisky  
Písemně do sešitu str. 124 otázky 1, 2, 3, 4   úloha 1 a,b,c,d  

2. Měříme elektrický proud           str. 125  

Přečíst, výpisky  
Písemně do sešitu str. 128  otázky 1, 3, 4   úloha 1  

On-line hodiny    pondělí  1.3.  ve 12h  
                               čtvrtek   4.3.  v 9h 
 

 
Chemie – 8.ABC              1.3. 2021 
Stále opakujte:  

o ČÁSTICE LÁTEK – atomy, molekuly a ionty 

o  PRVKY - názvy a  značky (postupně se učíme vybrané značky prvků), 

uspořádání prvků v periodické soustavě, zápis částic a chemických látek 

 
V týdnu po jarních prázdninách budeme pokračovat přehledem prvků. 
 – seznámíme se s vlastnostmi a použitím dalších významných prvků  -  dusík, 
uhlík, síra, fosfor, prvky VII.A skupiny,  kovy –  jejich rozdělení a přehled (v 
učebnici najdete na straně 50-56). 
 
Procvičujte značky prvků, budeme psát test.   
 
Na Teams na on-line hodinách se sejdeme podle rozvrhu. Připravte si 
periodickou soustavu prvků, učebnici a sešit. 
 

 
 

Přírodopis 1.3.2021-5.3.2021 
8.ročník 

• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Trávicí soustava – test FORMS  

2.online hodina  

• Metabolismus, vyvážená strava a jídelníček  

 
 



Matematika 8.A - od 1.3.  
Budeme pokračovat v opakování vlastností a vzorců u 
plošných obrazců (trojúhelník už jsme zopakovali,, ještě nás čekají čtyřúhelníky 
)  
Ve zbytku týdne budeme opakovat převody jednotek - délky, obsahu, objemu, 
hmotnosti a času.  
On – line se sejdeme ve všech našich hodinách podle rozvrhu. 
 
 
Německý jazyk 
 
Milí osmáci, znovu si důkladně zopakujte celou slovní zásobu E2. 
Věřím, že jste zodpovědně rešili úkoly v Opakovacím testu. 
Nabízím několik rad ke kontrole: 
     cv.1  Záleží na rodu podst. jména. 
     cv.2  Na otázku  wo        odpovídáme in... 
                                    woher                           aus. 
                                    was                                Radfahren 
     cv. 4a  Nápovědy jsou ve cv.2. 
           4b  Těším se na pěkně sestavené věty. 
     cv.5  Opakování slovíček 
     cv.6  Překládejte pozorně. 
     cv.7  Postup už znáte. 
Nyní se budeme věnovat slovní zásobě E3 v PS str.33. Napište si do slovníčků 1. část, 
naučte se je také psát. 
1. část od   sportlich  po   die Stunde 
     die Schokolade                 hlavní přízvuk je na  a(á) 
     sympathisch (simpatyš)  hl. přízvuk je na         a(á) 
     das Training  (das trénynk) 
 

Jste šikovní, určitě je zvládnete. 

 
Zeměpis 
12. Průmysl 
PRŮMYSL TĚŽEBNÍ A ENERGETICKÝ 
Učebnice strana 51.-52. Podle šablony, kterou máte a Atlasu ČR si do sešitu nakreslit těžbu černého, 
hnědého uhlí a ropy (já vím, že jsme to už dělali!), pak do další mapy elektrárny, které jsou uvedeny na 
straně 52. Výpisky si budeme dělat společně na on-line hodině. Výsledek Vaší práce vyfotíte a pošlete 
do 7. března na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle rozvrhu. 
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