
Práce 8.A 26.4. – 30.4. 
 
 

Český jazyk 
 
On-line hodiny – 27.4., 28.4., 29.4., 30.4. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl  - Poměry v několikanásobném větném členu - procvičování 
 

Budeme psát diktát 
 
Literatura – Vývoj literatury – 10. – 12. st., práce s textem 

 
Do konce dubna budu chtít zpracovanou četbu 
 
 

Dějepis 
 
On-line hodiny –28.4, 30.4. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl  - Svět ve 2. polovině 19. století 
 
 

Anglický jazyk  Trnková  
 
1) naučit slovní zásobu 20. lekce 
 
2) učebnice str.48 cv.1 - číst a překládat 
 
3) pracovní sešit str.48 cv. 1,  2 
 
 

 
Přírodopis 26.4.2021 - 30.4.2021 

8.ročník 
• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Centrální nervová soustava – mozek a mícha  

2.online hodina  

• Nervy, duševní hygiena  

Prezentace dostupná zde: https://drive.google.com/file/d/1T22ozR6oz1q8uyPRBFbQJK50ABrdB-b-
/view?usp=sharing 
Výchova ke zdraví: denní režim a duševní hygiena - 
https://drive.google.com/file/d/1vYs9dyoORK7XlLFe2jMN0vxzRCAvw-S3/view?usp=sharing 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1T22ozR6oz1q8uyPRBFbQJK50ABrdB-b-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T22ozR6oz1q8uyPRBFbQJK50ABrdB-b-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vYs9dyoORK7XlLFe2jMN0vxzRCAvw-S3/view?usp=sharing


Matematika od 26.4. 
V tomto týdnu dokončíme jehlan a seznámíme se s kuželem. 
Pondělní a čtvrteční hodina bude off-line – vždy budete mít vložen PL 
v Teams, který ještě ten den pošlete. 
V úterý, středu a pátek se sejdeme normálně on-line. 
 
 

Ruský jazyk 
 
Lekce 7 .   Komu je podobný? 
 
Cíl: umět porovnat vzhled osob. 
 Uč  str.80 - opakování osobních zájmen 
              81/16-18 
PS    str.78 - opakování slovíček a frází 
 

Anglický jazyk  Násirová 
 
Unit 20 - Department stores 
Cíl: umět základní fakta o významných nákupních místech v Londýně,vazbu - It used to be.. 
 
PS  str.75 - slovíčka 
            68 - věty 
             42/1-4   +  43/5-8 
Uč   str.42/1-2    +  43/3-6  
 
 

Německý jazyk 
 
Milí osmáci, pokračujeme v daném okruhu. 
Uč. str. 39, cv.12b - orientace v textu. Čtěte jednotlivé otázky a odpovídejte. Do škol. sešitů 
napište zadání, vyberte si z levého sloupečku dvě otázky, z pravého taky dvě, napište je  
a doplňte k ním odpovědi. Zopakujete si tím slovní zásobu. 
PS str.28, cv.10   Splňte podle zadání. 
PS str.28, cv.12   Doplňte podle zadání. Pomůže vám gramatika zapsaná minulý týden. 
PS str.29, cv.15   Křížovka - vyřešte ji. 
 
Ať se vám daří. 
 
 

Fyzika   8.A          26.4. – 30.4.  
1. Reostat. Dělič napětí (potenciometr)   str. 154  

Výpisky  

Písemně do sešitu str. 157 otázka 1, úloha 1  

2. Elektrická práce. Elektrická energie   str. 158  

Výpisky  



Písemně do sešitu str. 160 otázka 2  

On-line hodiny   pondělí  26.4. ve 12h  
                              čtvrtek   29.4. v 9h 
 
 

Chemie – 8.ABC            26.4. 2021 
 

Pokračujeme  DVOUPRVKOVÝMI  SLOUČENINAMI 
 
Dokončíme  1. Halogenidy 
(učebnice strana 62 - 63) 

• Budeme  procvičovat názvosloví – opakujte  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 

• Významné halogenidy (chlorid sodný) – jejich  vlastnosti a použití  

 
Dalšími sloučeninami budou 2. Oxidy – jejich názvosloví 
(učebnice strana 64) 
 
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. 
 
 

Zeměpis 
18. Plzeňský kraj 
Budeme probírat další kraj České republiky, tentokrát Plzeňský kraj. Barevně si nakreslíte a popíšete 
obrázek okresů Plzeňského kraje ze strany 79. Vaší práci neposílejte, kontrola bude na hodině. On-line 
vyučování je podle rozvrhu. 
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