
Český jazyk 
 
On-line hodiny – 24.11., 25.11., 26.11., 27.11. ( časově podle rozvrhu – viz. kalendář ) 
Cíl – Slovesa - slovesný vid 

- Slovesné tvary, pravopis sloves 
- vypracovat str. 35/3 – poslat na mail – vrestalova@chelcickeho.cz do 27.11. 
 
Literatura – opakovat literární teorii ( literární druhy a žánry ) – on-line hodina 27.11. 
 

ZMĚNY VYHRAZENY 
 

  
Dějepis 
 
On-line hodiny – 25.11., 27.11. ( časově podle rozvrhu – viz. kalendář ) 
Cíl – Opakování –  Reformy Marie Terezie 

- Josef II. 
- Rusko v 18. století 

 
ZMĚNY VYHRAZENY 
 

Zeměpis  
5. Povrch 
Učebnice strana 25. až 28. 
Nejprve si přečíst text na těchto stranách. Heslovitě si udělat výpisky 
do školního sešitu. Na samostatnou stránku do sešitu si barevně 
nakreslit Obr. 37. Vypracovat na straně 28. cvičení 6., 7. a 9. Vše vyfotit 
a poslat do 29. listopadu na mail: jirasek@chelcickeho.cz 
Pokud nebudou jiné informace, tak on-line hodina bude v úterý 24. 
listopadu od 8:55 a v pátek 27. listopadu od 9:50 
 
 

Přírodopis 8.ročník 23.11.2020-27.11.2020 
V minulém týdnu jsme se začali věnovat svalové soustavě. Dále v ní budeme pokračovat. V učebnici 
toto téma najdeš na straně 22-24. 
Již známe jednotlivé svalové tkáně a co mají za úkol. Přidáme možná poranění, výživu a ošetření 
v případě zranění. Dále se pokusíme porovnat jednotlivé svaly předních končetin u různých živočichů 
(úkol strana 24)  

Výchova ke zdraví  
Většina z vás ještě neodevzdala zadání, prosím o odeslání na email: 
Představ si, že ses stal ministrem zdravotnictví ČR 1.11.2020. Co bys udělal pro to, aby Česká 
republika vyšla z této situace co nejlépe? Jaké skupině obyvatel by ses nejvíce věnoval? Vypracuj 
návrh opatření minimálně o 5i bodech. Tyto body pošli na email: vesela@chelcickeho.cz  
 
 

mailto:vrestalova@chelcickeho.cz
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Matematika od  23.11. 
 
Pondělí -   třetí mocnina a odmocnina, mocniny vyššího řádu 
https://www.youtube.com/watch?v=FAzyvLRmbzg 
https://www.youtube.com/watch?v=AxiPYpV3DR0 
Úterý – násobení mocnin 
Středa – dělení mocnin 
Čtvrtek – umocňování mocnin 
Pátek – PL (of lline) 
 
 
Aj – Násirová 
 

Unit 5 - Fashion 
 
Cíl:umět správně používat minulý čas prostý a předpřítomný čas 
 
PS - str.72 + str.65 (slovíčka a věty) - procvičování 
 
Uč.- str.12/1 - upevňování mluvnice  
               12/2- pokusit se porozumět zadání a nacvičit  
                13/5- naučit se otázky + odpovídat na ně 
Zůstává vyprávění o módě, probráno online. 
 
Pozor!  V úterý 24.11.2020 neproběhne hod. Aj online. 
 
 

F 8.AB  23.11. – 27.11  
Vnitřní energie. Teplo  
Látky jsou složeny z částic    str. 43  -  přečíst  
                                                                    připravit str.47 otázky 2, 3, 4, 5, úlohy 3, 6  
on-line hodiny  8. A pondělí 23.11. ve 12h.  
                            8.B  středa  25.11.  v 11h.  
                       
Proč se tělesa zahřívají při tření ?    str. 48  -  přečíst  
                                                                                 připravit str.49 otázky 1, 2, 3, 4,  úloha 2  
                                                                                                  str. 50 úlohy 3, 6  
on-line hodiny 8.A  čtvrtek 26.11. v 9h.  
                            8.B  pátek  27.11. v 9h.  
 
 
Rj  
 

3.lekce    Čas. 
 
Cíl: umět vyjadřovat časové údaje a data 
 
PS- str. 33 - slovíčka- dny v týdnu + fráze 

https://www.youtube.com/watch?v=FAzyvLRmbzg
https://www.youtube.com/watch?v=AxiPYpV3DR0


Uč.- str.25 - měsíce 
         str.26- poslechová cvičení 
 
Aj – Trnková 
 
1) v učebnici na str. 16 - 17 nastudovat žluté gramatické rámečky a přečíst růžové rozhovory  
 
2) pracovní sešit str. 16 cv. 1,  2,  3,  4 a str. 17 cv. 5 - 8  

 
 

Chemie – 8.A                  23.11. 2020 
Stále opakujte SMĚSI – po návratu do školy píšeme test: 

o Směsi, jejich třídění, druhy  směsí 

o Počítáme složení roztoků  hmotnostním zlomkem a trojčlenkou –příklady 

na procvičení najdete v učebnici na straně 28  

 
Příští týden nás čeká VODA a VZDUCH jako příklady směsí. Tentokrát částečně 
zpracujete samostatně. V učebnici zatím vynecháme „Metody oddělování 
složek směsí“, probereme společně  až po návratu do školy. 
 
První hodina v týdnu – VZDUCH 
Přečti si v učebnici stranu 22-24 a do sešitu napiš stručné výpisky: 

• Složení vzduchu 

• Vysvětli - ozon, ozonová vrstva 

• Význam vzduchu 

• Co znečisťuje ovzduší 

• Průmyslové zpracování vzduchu 

• Společně doplníme – teplotní inverze, smog, skleníkový efekt 

 
Druhá hodina v týdnu – VODA 
V učebnici si přečti stranu 25 -26 a do sešitu napiš výpisky: 

• Vlastnosti vody 

• Druhy vody podle – místa, rozpuštěných látek, podle způsobu užití – 

doplníme společně 

• Podívej se na krátké dokumenty – úprava pitné a odpadní vody 

https://www.youtube.com/watch?v=h-4pxY34568 
https://www.youtube.com/watch?v=-yIsedPYzZ8 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-yIsedPYzZ8


Pokud potřebujete poradit, napište na email uhrova@chelcickeho.cz  nebo na 
Teams. 
Na Teams na on-line hodině se sejdeme  podle rozvrhu  v úterý a v pátek. 
 
 
 

mailto:uhrova@chelcickeho.cz

