
Matematika  

Pondělí – digitální detox (bez počítače) 

Úterý – státní svátek 

Středa: konstrukce lichoběžníku, on – line hodina,  dú 34/8 

Čtvrtek: opakování  - čtyřúhelníky, test, on – line 

Pátek: SP – oddych – PL – zajímavé úlohy 

 

Fyzika   

 16.11.     PODZIMNÍ VÝZVA  

  19.11. on-line hodina od 9h.  Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie  

                                                              (učebnice str 39 – přečíst)  

                                                             Připravit si odpovědi  str. 40 otázky 1, 2, 3  

                                                                                                    str. 40 úlohy 1, 3 

   Přírodopis  

• Začali jsme pracovat na nové soustavě – Svalové (prozatím jsme zvládli svalové tkáně a 

povědět si o funkcích svalů) – prezentaci na svalovou soustavu máte k dispozici na MS TEAMS  

• Nově budeme pracovat s mimickými svaly a svaly horních končetin, buďte připraveni na 

menší rozcvičku na naší online hodině        

• Zkuste si zavzpomínat, zda jste měli nějaké zranění svalů – jak jste k nim přišli a jak jste 

poranění léčili.  

• Na online hodinách se uvidíme dle rozvrhu (mimo pondělí a úterý)  

 

Německý jazyk 

Milí osmáci, zdravím vás zase po týdnu a přidám vám něco k učení. 

V uč. na str.27, cv.6 si procvičte v rozhovoru zájmeno dein a deine. 

V Ps str.19, cv.6 odpovězte celou větou. 

V uč. str.28, cv.7a,b doplňte a přeložte ústně, slova ve větách vám pomohou s výběrem. 

Do slovníčku přepište a naučte se zbývající část slovní zásoby z Ps str.25 od pomalý do konce. Je jich 

tedy 17. 

Výslovnost některých slovíček: 

der Arzt (arct) 



rychtig (richtych) 

von (fon) 

der Computer (kompju t) 

Jste šikovní, určitě zvládnete dobře. 

 

Chemie – 8.A                  16.11. 2020 

 

Tento zkrácený týden využijeme na opakování SMĚSÍ. 

 

Zopakuj :  

• Směsi a jejich třídění 

• Druhy různorodých směsi  

• Třídění stejnorodých směsí (roztoků) podle  různých hledisek – 

rozpouštědlo, skupenství, množství rozpuštěné látky 

• Počítáme složení roztoků  hmotnostním zlomkem a trojčlenkou – 

budeme procvičovat 

 

 

Úkol  -  pokud ještě nemáte vypracovaný úkol z minulé hodiny dokončete, 

učebnice strana 28/1,2,3,4,5 (opět vypracuj na volné listy – bude na 

odevzdání). 

 

 

Na on-line hodinu si připrav: učebnici, sešit a žákovskou knížku 

Pokud potřebujete poradit, napište na email uhrova@chelcickeho.cz  nebo na 

Teams. 

Na Teams na on-line hodině se sejdeme  podle rozvrhu  v pátek. 

 

Anglický jazyk - Trnková 

1) učebnice str. 14  - zopakovat si budoucí čas 

2) pracovní sešit str. 14 cv. 2 - 3 

                                 str. 15 cv. 4 
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3) učebnice str. 15 cv. 3 - do školního sešitu pouze odpovědi na slovní úlohy  

4) naučit se slovíčka 5. a 6. lekce 

 

Anglický jazyk - Násirová 

Unit 5 - Fashion 

Cíl: umět základní mluvnickou terminologii pro práci se slovesy v minulém čase, vyjádřit svůj 

postoj  k módě 

1) PS - str. 72 - slovíčka   +   str.65 - věty 

2) PS - str.13/4 - vypracovat 

3) Uč. - str.12/1 - mluvnice 

4) Uč. - s tr.13/4 práce s textem 

      a) čtení a překlad 

       b) výběr části textu 

 - vyprávět zpaměti ( vše ohledně bodů a) i b) probráno a vysvětleno na online hodině) 

 

Ruský jazyk 

2. lekce  

Cíl: umět používat minulý čas sloves 

 

Uč. - mluvnice: v přísudku v čísle množném jen měkké i 

                           : po g,k,ch - jen měkké i 

                            : slovesa: líbí se mi, chutná mi  

                             : str.16/7a + 17/7b 

                                       19/12 

Poslechová cvičení v učebnici: str.20/13a + str.21/14a,b 

PS - str.21/12  

         str.22/13,14,15 

 

 



Zeměpis  

5. Povrch 

Učebnice strana 20. až 25. 

Nejprve si přečíst text na těchto stranách. Heslovitě si udělat výpisky 

do školního sešitu. Na samostatnou stránku do sešitu si barevně 

nakreslit Obr. 33. Do sešitu vypracovat na straně 25. cvičení 2., 3. a 4. 

Vše vyfotit a poslat do 22. listopadu na mail: jirasek@chelcickeho.cz 

Pokud nebudou jiné informace, tak online hodina pro celou třídu bude 

v pátek 20. listopadu od 9:50 

 

Český jazyk 

16.11. – digitální detox 

17.11. – státní svátek 

On-line hodiny – 18.11., 19.11., 20.11. ( časově podle rozvrhu – viz. kalendář ) 

Cíl – Slovesa 

- mluvnické kategorie 
- slovesný vid 

 

Dějepis 

16.11. – digitální detox 

17.11. – státní svátek 

On-line hodiny – 18.11., 20.11. ( časově podle rozvrhu – viz. kalendář ) 

Cíl – Opakování – osvícenství 

         Reformy Marie Terezie 
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