
Práce 8.A  12.4 – 16.4. 
 
Český jazyk 
 
On-line hodiny – 13.4., 14.4., 15.4., 16.4. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl  - Několikanásobný větný člen 

- Poměry v několikanásobném větném členu 
 

Literatura – Vývoj literatury – počátky 
 

Do konce dubna budu chtít zpracovanou četbu 
 
Dějepis 
 
On-line hodiny –14.4, 16.4. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl  - Bouřlivý rok 1848 – dokončení 

- Svět ve 2. polovině 19. století 
 
 
Matematika od 12.4. 
Budeme pokračovat ve finanční matematice – spoření a půjčky, úrokování – složené i jednoduché. 
Seznámíme se s kuželem – popis, síť. 
Čtvrteční hodina proběhne off-line – zadám PL do Teams. 
 
 
Anglický jazyk Trnková 
 
1) naučit slovní zásobu 20. lekce 
 
2) učebnice str. 43 cv. 5 - napsat do školního sešitu 
 
3) učebnice str. 44 cv. 1 - přečíst a přeložit 
 
4) pracovní sešit str. 44 cv. 1, 2 
 
 
Anglický jazyk Násirová 
 

Unit  18   The symbols of the UK 
 
Cíl: umět státní hymnu, státní symboly a svátky Spojeného království Velké Británie a 
Severního Irska 
 
PS  str.  74- slovíčka 
               68 -věty 
                38/ 1-4   +   39/ 5-9 
Uč.  str.   38/1        +   39/2-4    
 



Ruský jazyk  
 
7.lekce     Kdo to mohl být? 
Cíl: umět popsat osobu 
 
Uč   str.80/14a,b,c   +  15a 
PS    str.69/7a,b + 8 
              70/9- 11 
 
 

Přírodopis 12.4.2021 - 16.4.2021 
8.ročník 

• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Nervová soustava – učebnice od strany 48 

2.online hodina  

• Centrální nervová soustava - učebnice od strany 49 

Zápisky budeme dělat pomocí prezentace: 
https://drive.google.com/file/d/1T22ozR6oz1q8uyPRBFbQJK50ABrdB-b-/view?usp=sharing  
 
Další důležité odkazy:  
Nervová soustava – výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=bNfSg5jNRyM  
Mozek: https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc  
 

 

Zeměpis 
Opakování obyvatelstva a hospodářství ČR 
Do neděle 18. dubna vypracovat do školního sešitu odpovědi z učebnice na straně 69. Použijete Atlas 
ČR a samotnou učebnici. Odpovědi se budou hodnotit známkou. Vaší práci vyfotíte a pošlete na mail: 
jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 
 

 
Fyzika     8.A          12.4. - 16.4.  

1. Opakování – Elektrický proud     str. 118 – 145  

2. Test – Elektrický proud  

3. Řešení příkladů   str. 142,  149   

On-line hodiny   pondělí  12.4.  ve 12h  
                              čtvrtek   15. 4.  v 9h 
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https://www.youtube.com/watch?v=bNfSg5jNRyM
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Německý jazyk 

 
Milí osmáci, slovní zásobu si tentokrát procvičte v uč. str.38, cv.11. Nejprve si do škol. sešitů  
překreslete tabulku pod cvičením. Potom si přečtěte věty označené jedním písmenem. Po 
přeložení přiřaďte k písmenu jméno, ke kterému obsah vět patří. 
PS str.28,cv.9  Přečtěte a přeložte otázku, potom sestavte jednoduchou odpověď, přeložte a napište. 
Pozor na pořádek slov. Mohou vám pomoci věty v uč. str.38,cv.11, ale také v uč. str.36, cv.5 a 
gramatika. 
Další úkol vyzkoušíme poprvé. Vrátíme se k 2. okruhu. Vyfoťte a pošlete na moji e-meilovou školní 
adresu 
do 14.4.2021 už dříve vypracovaná cvičení: 
PS str.23, cv.1, 2, 4a, 4b 
PS str.24, cv.5, 6, 7, 8 
Opakujte si také slovíčka v PS str.33. 
Ať se vám daří. 
 
 

 
Chemie – 8.ABC            12.4. 2021 
Opakujte: 

o Orientace v periodické soustavě prvků, značky vybraných prvků 

o  Přehled prvků – vlastnosti a použití  

 
1. Dokončíme alkalické kovy a kovy alkalických zemin – učebnice strana 58-59 

- budeme opakovat vlastnosti a použití kovů 

 
2. V druhé polovině týdne začneme novou kapitolu DVOUPRVKOVÉ 
SLOUČENINY 

- Úvod do názvosloví, učebnice strana 61 

- Halogenidy – názvosloví, významné halogenidy, učebnice strana62-63 

 
Pokud se neúčastníš hodin, zpracuj samostatně do sešitu. 
 
Na Teams na on-line hodinách se sejdeme podle rozvrhu. Připravte si opět 
periodickou soustavu prvků, učebnici a sešit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


