
Práce 8.A 22.3. - 26.3. 
 
Český jazyk 
 
On-line hodiny – 23.3., 24.3., 25.3., 26.3. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl  - Přívlastek těsný, volný - procvičování 

- Přívlastek postupně rozvíjející, několikanásobný – procvičování 
- Několikanásobný větný člen 

 

do sešitu vypracovat str. 84 ( celý text ) - vyfotit a poslat na mail 
vrestalova@chelcickeho.cz do 25.3 
 
Literatura – přečíst a napsat stručný obsah, vypracovat odpovědi na ot. na str. 100, ot. 1,2,3,4,5 - str. 
98 -  L. Aškenazy, Dušan a generál ( kontrola při on-line hodině  
 
 
Dějepis 
 
On-line hodiny –24.3., 26.3. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl  - Bouřlivý rok 1848  
 
vypracovat str. 63/2,4,7 a poslat na mail vrestalova@chelcickeho.cz do 26.3. 
 
  
Anglický jazyk Trnková 
 
1) znát památky Londýna - učebnice str. 41 cv. 3 
 
2) nová slovní zásoba - pracovní sešit str. 75 
 
3) číst učebnice str. 42 cv. 2 
 
4) pracovní sešit str.42 cv. 2 
 
 

Přírodopis 22.3.2021-26.3.2021 
8.ročník 

• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Kožní soustava 

2.online hodina  

• Kožní soustava a vylučovací soustava – souhrnné opakování  

Prezentace k probírané látce dostupná zde: 
https://drive.google.com/file/d/18rbHVkxqxG5PuTWnkFNp3Thf8R9mk6gr/view?usp=sharing  
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Matematika 
V tomto týdnu dokončíme Válec, pokud nám zbyde čas, tak dáme zase nějaké zajímavé logické úlohy. 
Všechny hodiny jako obvykle on – line. 
 
 

Fyzika   8.A       22.3. – 26.3.  
1. Ohmův zákon – řešení příkladů     str. 141 – 142  

2. Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče     str. 143  

Přečíst, výpisky  
Písemně do sešitu   str. 145  otázky  1, 2, 3, 4, 5  

On-line hodiny  pondělí  22.3.  ve 12h  
                             čtvrtek   25.3.   v 9h 
 
 

Zeměpis 
14. Doprava 
Učebnice strana 63. - 65. Do sešitu si napsat vždy dva klady a dva zápory železniční dopravy, pak dva 
klady a dva zápory silniční dopravy a dva klady a dva zápory letecké dopravy. Vše vyfotit a poslat na 
mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle rozvrhu. 
 
 
Německý jazyk 

Milí osmáci, opakujte si občas slovíčka E3 a také z předcházejících okruhů. 

U času jste se naučili odpovídat na otázky: 

     Wann (kdy)...   Wie lange (jak dlouho)... - gramatika 

PS str.26, cv.3  Doplňte podle nápovědy. 

Zbývá třetí otázka   Bis Wann (do kdy) 

Uč. str.34, cv.3 

Monika kommt um zwei. Sie bleibt drei Stunden. Bis wann? Bis fϋnf. 

Monika přijde ve 2.  Zůstane 3 hodiny.  Do kdy? Do pěti. 2+3=5 

Zkuste stejně vyřešit zbývající věty. 

Uč. str.36, cv.5a  Rozhovor čtěte a věty překládejte. 

     Silně tištěné výrazy gern a am liebsten najdete ve větách v gramatice. 

Uč. str.36, cv.5b  Do škol. sešitů napište zadání, čísla vět a doplňte R nebo F. 
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Uč. str.37,cv.8     Čtěte a překládejte otázky. 

PS str.27, cv.5     Zkuste napsat pod bubliny několik vět o členu své rodiny. 

     Pomůcka např. v uč. str.55, cv.4 - věty. 

PS str.27, cv.6a    Protiklady podtrhňete stejnými barvami, je to přehlednější. 

                 cv.6b    Podtrhněte a napište výrazy. 

Buďte trpěliví, úkoly určitě zvládnete dobře. 

Ruský jazyk 

7.lekce    Portrét 
 
Cíl: umět časovat sloveso kreslit 
 
Uč.  str.76 -časovat sloveso kreslit + minulý čas 
PS    str.68/4-6 
Nakresli portrét a popiš části hlavy. Pošli na můj email do 27.3.2021 do 16,00 hod. 
 
Anglický jazyk Násirová 
 
Unit 17   British history 
Cíl: umět základní historická fakta o Spojeném království Velké Británie a Severního Irska 
 
PS   str. 74 - slovíčka 
              68 - věty 
              36/1-4        37/5-7 
Uč.   str.36/1            37/2-4 
Opakování 16.lekce.   
 

 
Chemie – 8.ABC            20.3. 2021 
Opakujte: 

o Orientace v periodické soustavě prvků 

o  Prvky – procvičujte názvy a značky vybraných prvků 

 
Tento týden  budeme dále pokračovat přehledem prvků. 
 1.  seznámíme se s vlastnostmi a použitím dalších významných prvků  (KOVŮ)  

- Jejich rozdělení a přehled, najdete v učebnici  na straně 55-58 



- Významným kovem je železo, podívej se na jeho výrobu 

https://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Db 

- Samostatnou skupinou kovů budou alkalické kovy 

 
2. v druhé polovině týdne začneme novou kapitolu DVOUPRVKOVÉ 
SLOUČENINY 

- Úvod do názvosloví, učebnice strana 61 

 
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. 
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