
Práce – 25.1. – 28.1. 
 
 
Český jazyk 
 
On-line hodiny – 26.1., 27.1., 28.1. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl – opakování – Základní větné členy 

- Rozvíjející větné členy – vyjádření závislosti 
- Příslovečné určení 

 
do školního sešitu vypracovat str. 79/2 - poslat na mail vrestalova@chelcickeho.cz do 28.1.  

 
 

Dějepis 
 
On-line hodiny – 27.1. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl – Romantismu 

- Průmyslová revoluce 
 
 

Zeměpis 

10. Ochrana přírody a krajiny 
Vypsat si ze strany 42. šest kategorií zvláště chráněných území. Dále si vypsat z téže stránky čtyři 
národní parky. Na samostatnou stránku si z atlasu barevně podle šablony zakreslit jednotlivé národní 
parky. Vše vyfotit a poslat do 31. ledna na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle 
rozvrhu. 
 
 
Anglický jazyk - Trnková 
 
Anglický jazyk týden 25.1. - 28.1. 2021 
 
1) naučit slovní zásobu 13. a 14. lekce 
 
2) učebnice str. 30 cv. 1 - číst a překládat 
 
3) podívat se v učebnici str. 31 na cv. 3 a 5 
 
4) pracovní sešit str. 30 cv. 1, 2, 3 
 
 

M v týdnu od 25.1. 2021 
V tomto týdnu si zadáme a samostatně vypracujete větší statistické šetření 
(dejte si záležet, protože známky bude mít hodnotu čtvrtletní práce). 
Malinko si taky odpočinem u nonogramů. 
On-line (po – vysvětlení a zadání práce, středa – vyhodnocení, čtvrtek – 
nonogramy). 
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Chemie – 8.ABC            25.1. 2021 
 
Stále opakujeme  ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK : 

o Atomy 

o Molekuly + chemická vazba  

o Ionty 

Učebnice strana 30-31,34-36 nebo sešit. 
 
Dále budeme pokračovat CHEMICKÝMI SLOUČENINAMI  –  PRVKY (přečti si 
v učebnici na straně 32-33) 

- Názvy prvků – české, latinské 

- Značky prvků 

- Uspořádání v periodické soustavě, začneme se učit vybrané značky 

prvků, orientace v tabulce 

- Zápis částic a chemických látek (strana 35) 

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. 
 
 
Ruský jazyk 
 

5.L. - Na hodině 
Cíl: umět vyjmenovat školní předměty 
 
Uč. - str-54/6 - Kolikátý? 
                55/8a-Ve které třídě? 
                    /8b. - zvratné sloveso: učit se 
                  56/10a-Hodina proběhla 
PS - str.56/57 - slovíčka: školní předměty   
             48/9a, b 
              48/10 
 
 
Anglický jazyk – Násirová 
 

Unit 12  Aliens 
Cíl: umět tvořit trpný rod, vyjádřit nesouhlas a vlastní názor vazbou It can't be.../It must be... 
 
PS  str.73 - slovíčka  



       str.66 - věty 
        26/1,2,3 
         27/4,5,6 
Uč    str.26/1,2,3 
               27/4 - zápis do sešitu na mluvnici 
 
Ostatní online. 
 
 
Německý jazyk 

Milí osmáci, nejprve si procvičujte odpovědi na otázky v uč. str.30, cv.14b. 

PS str.21, cv.16  Doplňte podle zadání. Do školních sešitů opište otázky a doplňte odpovědi. 

Uč. str.31, cv.17 Toto cvičení budeme zkoušet, věty proto překládejte a napište do škoních sešitů. 

Vtomto týdnu vypracujte první dva řádky. Soustřeďte se také na pravopis. 

Ať se vám daří, těším se na vás. 

 
Přírodopis 25.1.2021- 29.1.2021 

 
Online hodiny dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Dokončíme téma dýchací soustavy, a to konkrétně onemocněním DS – učebnice strana 35-36 

• Dýchací soustavu si zopakujeme  

2online hodina  

• V době online hodiny si napíšeme test ve FORMS na dýchací soustavu (dýchací soustava, 

propojení DS a soustav již probraných, onemocnění DS)  

 

Fyzika  25.1. – 28.1.  
Pístové spalovací motory  str.  90  

- Přečíst, výpisky  

- Písemně do sešitu str. 95 otázky 4, 5, 6, úlohy ke shrnutí str. 95 cv. 2, 3,  

str.96 cv.4, 9, 12, 13  
On-line hodiny: pondělí 25.1. ve 12h  
                             čtvrtek 28.1. v 9h 
 

 

  

 



 
 
 


