
Práce 18.1. 22.1. 
 
 
Český jazyk 
 
On-line hodiny – 19.1., 20.1., 22.1. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl – Rozvíjející větné členy – vyjádření závislosti 

- Příslovečné určení 
 

do školního sešitu vypracovat str. 74/5 do 20.1. (kontrola při on-line hodině) 
Sloh – Referát, recenze ( výklad při on-line hodině ) 
 

 
 

Dějepis 
 
On-line hodiny – 20.1., 22.1. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl – Národní obrození 

- jazyk, věda, vzdělání 
- Klasicismus, empír 

 
 
 
Anglický jazyk  - Trnková 
 
1) učebnice str. 28 cv. 1 - přečíst a přeložit 
                         str. 28 cv. 2 - napsat charakteristiku spolužáka 
                         str. 28 cv. 3 - napsat do školního sešitu 
 
2) pracovní sešit str. 28 cv. 1, 2, 3, 4, 5 
 

 
M v týdnu od 18.1. 2021 
Pythagorovu větu jsme ukončili a nyní se pustíme do zajímavé kapitoly o 
STATISTICE. 
V tomto týdnu se seznámíme se základními pojmy a projdeme jednoduchá 
cvičení. Navážeme taky na páteční „čtení z grafu“. 
Pohybovat se budeme v učebnici na stranách 156 – 169. 
 
 
Anglický jazyk - Násirová 
 

Unit 11    A world -famous book 
 
Cíl:umět charakterizovat hlavní postavy literárního díla, vyjádření významu slov 
  PS - str.73-slovíčka + 66- věty 
          str.24/1 - najdi anglická slova odpovídající českým a napiš je 



               ( 22/3,4 + 23/6,8,doplň ještě cvičení v 10.lekci) 
  Uč - str.23/3 - čtení, překlad 
 

 
Ruský jazyk 
 

5.lekce - Začíná vyučování 
 
Cíl - umět číst a přijímat   časové údaje na hodinách 
 
PS - str.56/57 - slovíčka,fráze 
              45/3 
               45+46/4a,b 
                45/5  
  Uč- str.50 - hodiny 
               53/4a časování slovesa jít 
Opakování číslovek :  a)1-20          b)10-100/ po desítkách/=Uč str.29 
 
 
                   

Přírodopis 8.ročník 18.1.2021-22.1.2021 
Minulý týden jsme společně začali probírat Dýchací soustavu. Máme za sebou již horní cesty dýchací 
a budeme pokračovat dál dolními cestami dýchacími a plícemi. Jelikož jsou onemocnění dýchacích 
cest poměrně častým společníkem člověka, zastavíme se i u tohoto tématu. 
První online hodina  

1. Horní a dolní cesty dýchací 

2. Plíce 

Druhá online hodina  
1. Onemocnění a první pomoc dýchacích cest  

 

Německý jazyk 

Milí osmáci, správné odpovědi v uč. str.30, cv.14b jsou: 
     Pamelas Schwester heiβt Eva. 
     Nein, Pamelas Onkel ist nicht dick. 
     Pamelas Familie heiβt Nowak. (nadpis) 
     Nein, sie ist nicht Marion. 
     Nein, die Mutter ist nicht alt. 
     Die Tante von Pamela heiβt Marion. 
     Ja, die Schwester von Pamela ist klein. 
     Ja, er ist nett. 
 
PS str.21, cv.15 Zkuste sestavit čtyři věty. První začíná nápovědou Ich wohne... 
Stále opakujte slovíčka ´ústně i písemně. Ať se vám daří. 
 
 
 



Chemie – 8.ABC            18.1. 2021 
 
Tento týden musíme dokončit  ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK : 

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

35) 

• Ionty (učebnice strana 36) 

Ani minulý týden jsme nestihli. 
 
Druhou hodinu v týdnu začneme chemické látky – PRVKY (přečti si v učebnici 
na straně 32-33) 

- Názvy prvků 

- Značky prvků 

- Uspořádání v periodické soustavě 

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. 
 

 
Zeměpis 
9. Biota 
Vypsat si ze strany 39. osm základních vegetačních stupňů, které se nacházejí v České republice – 
bukovo-dubový, dubovo-bukový, dubovo-jehličnatý, apod. Na samostatnou stránku si z učebnice ze 
strany 40. barevně podle šablony nakreslit obrázek 62. Rozložení lesů v České republice, vedle mapy 
uvést legendu. Vše vyfotit a poslat do 24. ledna na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je 
podle rozvrhu. 
 
 

Fyzika  8.roč.  18.1. – 22.1.  
1. Var  str. 84  

Přečíst, výpisky (žlutý rámeček)  
Písemně do sešitu str. 87 otázky 1,2,3,4,5,  úlohy 2, 3, 5, 6  

2. Kapalnění  str. 88  

Přečíst, výpisky (žlutý rámeček)  
Písemně do sešitu  str. 89 otázky 1, 2,  úlohy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 
 
Na on-line hodiny potřebujeme  TABULKY 
 
On-line hodiny   pondělí  18.1.  ve  12h 
 
                              čtvrtek   21.1.  v 9h 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


 

 
 
 
 

 

 

               
 

 
 
 
 
 


