
Práce 11.1. – 15.1. 

 

Český jazyk 

On-line hodiny – 12.1., 13.1., 14.1., 15.1. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 

Cíl – Zápor 

- Základní větné členy 
- Rozvíjející větné členy 

 
do školního sešitu vypracovat str. 74/4 do 12.1. (kontrola při on-line hodině) 
 
Literatura – Próza ( přečíst LV str.65 ) 
                      Poezie ( přečíst LV str.66 – 70 – výklad při on-line hodině ) 
 

NAZAPOMEŃ   POSLAT    ĆETBU !!!!!!! 

 
Dějepis 

On-line hodiny – 13.1., 15.1. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 

Cíl – Napoleonovy dobyvačné války 

- Konec Napoleonovy vlády 
- České země – 2.pol. 18.st. – začátek 19.st. 

 

M v týdnu od 11.1. 2021 

Pokračujeme v Pythagorově větě – seznámíme se s její užitím v běžném životě a 

rovněž s větou obrácenou k PV 

56/15, 57/4, 59/3 a PL 

 

Zeměpis 

8. Půdy 

Na samostatnou stránku si z učebnice ze strany 36. barevně podle šablony nakreslit obrázek 52. 

Půdní typy v České republice, vedle mapy uvést legendu. Dále překreslit obrázek 53. Půdní horizonty. 

Vše vyfotit a poslat do 17. ledna na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle rozvrhu 

 

Anglický jazyk - Trnková 

1) učebnice str. 24 cv. 2 - do školního sešitu, 

 str. 25 cv. 3 - přečíst rozhovor 
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  str. 25 cv. 4 

2) pracovní sešit str. 23 cv. 3 a str. 25 cv. 4, 5 

 

Ruský jazyk 

4.lekce - Co máš rád? 

Cíl: umět říci o svých oblíbených aktivitách. 

 

• procvičování časování sloves - Uč. str.45/14, 46/16 a, 47/20,48/21a,b  
• PS str.36/6,7 38/11 42/16 

 

Anglický jazyk - Násirová 

Unit 10 - Let's be friends 

 Cíl: umět vyjádřit postoj k nesprávnému chování a šikaně 

 

• opakování celé 14.lekce-slovíčka, věty, PS cvičení -připrav se na zkoušení 
• nové: 15.lekce - PS -str.73/slovíčka 
•                                           66/věty 
• ostatní bude online 
• DÚ - PS str.22/2 

 

Německý jazyk  

Milí osmáci, opět opakujte probranou slovní zásobu. 

Znovu se zaměříme na následující věty v učebnici str.30, cv.11a. 

   Das ist Pamela Nowak.                   To je Pamela Nováková. 

   Das ist Pamelas Mutter.                 To je Pamelina matka. 

   Das ist die Mutter von Pamela.    To je Pamelina matka 

    

   Das ist Pamela Nowak.                   To je Pamela Nováková. 



   Das ist Pamelas Vater.                     To je Pamelin otec. 

   Das ist der Vater von Pamela.       To je Pamelin otec. 

 

Tyto příklady se dobře naučte zpaměti. Učivo procvičte v PS str.21, cv.14. 

V uč. str.30, cv.14b zkuste ústně odpovědět na otázky k textu. 

Přeji vám hodně trpělivosti. 

 

Přírodopis 8.ročník 11.1.2021-15.1.2021 

• Milí osmáci,  

Jelikož se blížíme ke konci prvního pololetí, je potřeba pomalu uzavřít klasifikaci. K tomu si 
napíšeme naši první online hodinu v týdnu test – již jsme si říkali na hodině, že bude 
z oběhové soustavy. Test si napíšeme v čase online hodiny a bude ve formě FORMS.  

• Následující online hodinu se pustíme do nové látky a tou je soustava dýchací. Lehce jsme 

informace nakousli již minulý týden a pomalu budeme vědomosti nabalovat.  

 

Fyzika  

1. Změny skupenství  str. 74  

Tání a tuhnutí   str. 76  
Přečíst, výpisky  
Písemně do sešitu  str. 75 otázky 1, 2,  str. 81 otázky 2, 3, 6, 7, 8, 9  

2. Vypařování   str. 82  

Přečíst, výpisky   
Písemně do sešitu  str. 83 otázky 1, 2,  úlohy 1, 2, 4, 6   

       On-lne hodiny:  pondělí  11.1.  ve  12h  

                                    čtvrtek   14.1.  v 9h 

 

Chemie – 8.ABC            11.1. 2021 

 

Tento týden budeme pokračovat ČÁSTICOVÝM SLOŽENÍM LÁTEK. 

 

Na hodinu si důkladně zopakujte stavbu atomu (učebnice strana 29-31) . 

 

Dále dokončíme další částice látek (nestihli jsme minulý týden). 



• Molekuly, chemická vazba – druhy  chemické vazby (učebnice strana 34-

35) 

• Ionty (učebnice strana 36) 

Vše si na on-line hodinách vysvětlíme. Pokud se hodin nemůžeš účastnit, 

zpracuj a nauč se samostatně. 

 

Úkol na odevzdání: učebnice strana 31/2,3. Vypracujte na volné listy. 

Odevzdejte  do pátku – v recepci školy nebo pošlete na email: 

uhrova@chelcickeho.cz   

 

Na Teams na on-line hodinách se sejdeme podle rozvrhu. Připravte si 

periodickou soustavu prvků, učebnici a sešit. 
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