
Práce  8.A  19.4. – 23.4. 
 

Český jazyk 
 
On-line hodiny – 20.4., 21.4., 22.4., 23.4. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl  - Několikanásobný větný člen 

- Poměry v několikanásobném větném členu 
 
Literatura – Vývoj literatury – 10. – 12. st. 

 
Do konce dubna budu chtít zpracovanou četbu 
 
 

Dějepis 
 
On-line hodiny –21.4, 23.4. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl  - Bouřlivý rok 1848 – opakování 

- Svět ve 2. polovině 19. století 
 
 

Člověk a svět práce 
 
pošli na mail vrestalova@chelcickeho. cz dva referáty do 30.4. 

-  kvalifikace, rekvalifikace, důvody rekvalifikace 
- Životopis 

 
 

Matematika od 19.4. 
Tak jsme si pěkně oddechli u finanční M a teď se pustíme do těles. Letos už jsme opakovali hranoly a 
příští týden probereme jehlan. 
Tento týden bude pondělní a čtvrteční hodina off-line, ale nebojte se, zadání vám vždy vložím do 
Teams. Hned v pondělí tam najdete odkazy na dvě videa a jednu prezentaci. 
Hodiny v úterý, středu a pátek budou jako obvykle on – line. 
 
 

Anglický jazyk Trnková 
 
1) zopakovat slovní zásobu 20. lekce 
 
2) učebnice str. 48 cv. 1 - přečíst a přeložit 
 
3) pracovní sešit str. 45 cv. 4  a  str. 46 cv. 1 a 4 
 
 

 
 



Anglický jazyk Násirová 
 
Unit  19 - London 
 
Cíl: umět pojmenovat pamětihodnosti Londýna, orientovat se na mapě 
 
PS  str.75 - slovíčka + 68 věty 
            40/1-3 
            41/4-5 
Uč  str.40/1-2 
             41/3 
Project - London  - bližší informace na online hodině 
 
 

Ruský jazyk 
 
Lekce 7. 
Cíl: ovládat slovíčka a mluvnici lekce 
 
Uč  str.78/12a- anketa 
             79 - přídavná jména 
              80- osobní zájmena 
DÚ - zadaný na online hodině 14.4. poslat do 20.4.2021 do 16,00 na můj email . 
 
 

Přírodopis 19.4.2021 - 23.4.2021 
8.ročník 

• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Nervová soustava – centrální nervová soustava (mozek, mícha) 

2.online hodina  

• Nervová soustava – CNS, mozkomíšní nervy  

 

Fyzika   8.A     19.4. – 23.4.  
1. Výsledný odpor rezistorů zapojených vedle sebe   str. 150  

Výpisky  
Písemně do sešitu otázku 1, str. 152  

2. Řešení příkladů   str. 149,  152  

On-line hodiny   pondělí   19.4. ve 12h  
                              čtvrtek    22.4. v 9h  

 
 



Zeměpis 
Kraje České republiky 
Barevně nakreslit a popsat Obrázek 91. na straně 70. Vaší práci vyfotíte a pošlete do neděle 25. dubna 
na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

Chemie – 8.ABC            19.4. 2021 
Opakujte na test: 

o  Přehled kovů – třídění, vlastnosti a použití  

 
Pokračujeme  novou kapitolu DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY – 1. Halogenidy 
(učebnice strana 62 - 63) 
 
1) Názvosloví halogenidů – názvy a vzorce 

•  procvičuj si zakončení přídavných jmen v názvech sloučenin (ný, natý, 

itý, ičitý, ečný nebo ičný, ový, istý, ičelý)  

• S pochopením názvosloví pomůže video  

https://www.youtube.com/watch?v=OoNCIc-ldvI 

 
2) Významné halogenidy – jejich  vlastnosti a použití  
 
 
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. 
 
Německý jazyk 
 
Milí osmáci, opravu a hodnocení dom. úkolů už znáte. 
 
Uč. str.39, cv.12a  Nejprve si napište do sešitů gramatiku - další přivlastňovací zájmena. 
Umíme:     ich und mein Bruder           já a můj... 
                  ich und meine Tante           já a moje... 
                  du und dein Vater               ty a tvůj... 
                  du und deine Mutter           ty a tvoje... 
Nové:         er und sein Hund               on a jeho... 
                  er und seine Katze             on a jeho... 
                  sie und ihr Bruder               ona a její... 
                  sie und ihre Puppe             ona a její... 
Nyní se snažte správně číst celý text Meine Freunde. Meine Klique(klike). 
Potom čtěte po větách a překládejte. 
Ať se vám daří. 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz
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