
Práce 8.A  15.2. - 19.2. 
 
Český jazyk 
 
On-line hodiny – 16.2., 17.2., 18.2., 19.2. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl  - Příslovečné určení - dokončení 

- Přívlastek shodný, neshodný 
- Přívlastek těsný, volný 

 
Literatura – přečíst – čítanka str. 79 – B. Němcová, Babička-  vypracovat str. 83/ot. 1,2,3,4 - poslat na 
mail vrestalova@chelcickeho.cz do 18.2. 
  
Dějepis 
 
On-line hodiny –17.2., 19.2. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl – Průmyslová revoluce – dokončení 

- Habsburská monarchie do roku 1848 
 

-  vypracovat str. 111/ot. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 - poslat na mail 
vrestalova@chelcickeho.cz do 18.2. 
 

M v týdnu od 15.2. 
Dokončíme učivo o kružnicích (96 – 97 a PL) 
 
Anglický jazyk -  Trnková 
 
1)  naučit slovíčka 16. lekce 
 
2)  pracovní sešit str. 74 - seznámit se slovíčky 17. lekce 
 
3)  učebnice strana 36 cv. 1 - číst a překládat 
 
4)  pracovní sešit str. 36 cv. 1,  2,  3 
 
 
Anglický jazyk -  Násirová 
 

Unit 14     Revision 
 
Cíl: umět zdvořilé společenské fráze 
 
PS - str.74 - slovíčka 
              67 - věty 
               30/1-3   +   31/4-6 
Uč - str. 30/1-2     +   31/3-5 
 
Procvičování: 
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-simple-continuous-1/1561 
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https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-simple-vs-present-perfect-2-uroven/1392 
 
 

Fyzika  8.A               15.2. – 19.2.  
1. Siločáry elektrického pole          str. 114  

Přečíst, výpisky  
Písemně do sešitu       str. 116 otázky 1, 2, 3,   úloha 2  
                                       str. 117 cv. 3, 4, 5  

2. Elektrický proud           str. 118  

Přečíst, výpisky  
Písemně do sešitu       obr. 2.24  str. 118,       str.120 otázky 1, 2, 3   

      On-line hodiny     pondělí  15.2:   ve 12h  
                                      čtvrtek    18. 2.  v 9h 
 
Ruský jazyk 
 

1.lekce-Lidojed a princezna 
Cíl : umět pracovat s textem 
 
Uč. - str. 65 - 67    poslech, čtení, překlad   
PS  - str. 59/5-8 
                60/11 a 
                 62/15,16 
Opakování časování sloves - 4.lekce 

Německý jazyk 

Milí osmáci, věřím, že už dokážete správně přeložit všechny věty v uč. str.29, cv.11a a str.31, cv.17. 
 
Uč. str.32, cv.18ab  Přečtěte si tento příběh, střídavě vlevo a vpravo. 
Potom si každou větu opět přečtěte a přeložte. Zkuste odpovědět na otázky v části b, 
PS str.21, cv.17  Ve stejném příběhu chybí některé výrazy, doplňte si je podle učebnice. 
 
PS str.22 Pročtěte si pozorně všechny body - shrnutí učiva. 
 
PS str.23 a 24  Zde jsou úkoly opakovacího textu. Vypracujte prosím všechna cvičení podle  
zadání, kromě poslechového. 
Ve cv.8 pište věty podle vzoru pod zadáním: 
     1. Das ist Saschas Hund. 
Přeji vám hodně trpělivosti a pohodu při práci. 
 
 

Chemie – 8.ABC              8.2. 2021 
Stále opakujte:  

o ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK – atomy, molekuly a ionty 

o CHEMICKÉ SLOUČENINY –  PRVKY  

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-simple-vs-present-perfect-2-uroven/1392


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

prvků 

- Uspořádání prvků v periodické soustavě, orientace v tabulce  

- Zápis částic a chemických látek 

 
Tento týden budeme pokračovat přehledem prvků. 
 – seznámíme se s vlastnostmi a použitím významných prvků  -  nekovy: vodík, 
kyslík, dusík, uhlík, síra, fosfor, prvky VII.A skupiny,  kovy – zatím jejich 
rozdělení (v učebnici najdete na straně 48-55). 
 
 
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. 
 
Výchova k občanství 
 
1) Aktualita (ze světa, z domova) 
2) Psychické procesy = Vnímáni - dokončit 
3) Myšlení, paměť - křivka učení 
 
 

Přírodopis 15.2.2021-19.2.2021 
8.ročník 

• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Trávicí soustava jako celek (ústní dutina, hltan, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo) 

2.online hodina  

• Opakování trávicí soustava  

• Metabolismus 

 

Zeměpis 
12. Obyvatelstvo a sídla 
Ve Školním atlasu České republiky na straně 19. je graf Věková pyramida. Barevně si překreslíte tento 
graf do školního sešitu. Výpisky a vysvětlení k tomuto obrázku si budeme dělat společně na on-line 
hodině. Výsledek Vaší práce vyfotíte a pošlete do 28. února na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line 
vyučování je podle rozvrhu. 
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