
 Český jazyk 
 
On-line hodiny – 5.1., 6.1., 7.1., 8.1. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl – Zápor 

- Základní větné členy 
- do školního sešitu vypracovat str. 74/4 do 7.1. (kontrola při on-line hodině) 
 

Dějepis 
 
On-line hodiny – 6.1., 8.1. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl – Napoleonovy dobyvačné války 

- Konec Napoleonovy vlády 
 
Ruský jazyk 
 

4.Lekce -časování sloves  
Cíl : umět používat sloveso/ igratˇ,ljubit ˇ/ 
Uč str .30/40 -poslech  
      str. 41,42,43 -projít jednotlivá cvičení  
     str .42/6 a -časování igratˇ +věty  
     str.43/9b -časování rád ,milovat -ljubitˇ 
Ps str.43/44 -slovíčka  
     str 34/3 a .napiš 6 vět do řádků na str 35  
     str 35 /5a ,b -vypracovat  
 
Doplň správné i/y v ruštině. 

1) Дети получил__ конфет__. 

2) Мальчик__ играл__ в футбол . 
3) Мне нравятся эт__ подарк__ и цвет__. 
4) Спокойной ноч__ ,папа. 
5) У мам__ сегодня день рождения, а завтра у Миш__. 
 
Doplnˇ koncovky sloves :  
1) я игра__  
2) Ты люб_____  
3)  они люб___ 
4) Мы игра___ 
5) Мы люб____ 
6) Я любл__  
7) Bы любит__ 
8) ты игра___ 
9) они игра___. 
10) она люб____ 



Doplnit a prosím poslat do 7.1 do 16 hodin na můj e-mail : 
nasirova@chelcickeho.cz 
 
 
 
 

Přírodopis 8.ročník 4.1.2021 – 8.1.2021 
Online hodiny budou probíhat standardně dle rozvrhu, již je máte zadané v kalendáři, v případě, že se 
vám neukážou, prosím, napište mi.  
 
První online hodinu spolu zopakujeme již probranou látku oběhová soustava. Následující se budeme 
věnovat soustavě cévní a s ní spojeným imunitním systémem.  
 

Na první online hodinu budete potřebovat pouze svoji hlavu       Na tu další mějte, prosím, 
připravené učebnice, sešity a psací potřeby. Nemáte-li učebnice s sebou, nevadí, zvládneme to bez 

nich        
 
Těším se na vás v novém roce 
 
Aj - Násirová 
 

Unit 9 - You should be good 
Cíl: umět vyjádřit záhodnost a nevhodnost modálním slovesem should 
 
Záhodnost  : You should ...Měl bys... 
Nevhodnost : You shouldn't ... Neměl bys...  
 
Uč: str.21/4-napsat do sešitu na mluvnici, procvičíme společně 
 
Vyjádření varování :  Don't (you)dare...Neodvažuj se.../ Ne,abys...   
 
PS: str. 73 - slovíčka 
       str. 66 - věty 
        str. 20/1 - doplnit předložky 
               20 /2 - seřadit abecedně ,číslice psát do rámečků u jednotlivých sloves ( 1=be, 
2=change atd.) 
                          - rozdělení sloves do sloupců - kdo zvládne,jinak uděláme společně 
                          - opakování nepravidelných sloves 

• opakování částí těla 
• ONLINE HODINY : úterý : 9,50 -10,35hod. 
•                                  středa: 11,55 -12,40 hod. 
•                                   čtvrtek: 11,55 - 12,40 hod.    

Matematika 

Milá 8.A, 
Tak bohužel zase na dálku. Přidala jsem i páteční hodinu, tak se budeme on-line scházet každý den, 



Tento týden se budeme zabývat Pythagorovou větou. V učebnici bychom se měli dostat na str, 56 
včetně.  
Kdo jste si vzal PL k vylepšení známky, nezapomeňte poslat. 
V dalším týdnu získám ještě známku z PV a pak uzavřu klasifikaci. 
 
 

Chemie – 8.ABC              4.1. 2021 
 
První hodinu v týdnu budeme opakovat SMĚSI, METODY ODDĚLOVÁNÍ 
SLOŽEK SMĚSÍ, VODU a VZDUCH: 
Na opakování použij sešit a učebnici.  
  
Druhou hodinu v týdnu začneme novou kapitolu ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK: 

• Atomy (učebnice strana 29-31) 

• Molekuly (učebnice strana 34-35) 

• Ionty (učebnice strana 36) 

Vše si na na on-line hodinách vysvětlíme. Pokud se hodin nemůžeš účastnit, 
zpracuj samostatně. 
 
Na Teams na on-line hodinách se sejdeme  podle rozvrhu. 
 
Anglický jazyk 8.A - Trnková od 4.1. - 8.1. 2021 
 
1) učebnice str. 22 cv. 2 - přečíst a přeložit do školního sešitu 
 
2) učebnice str. 23 cv. 3 - přečíst a ústně přeložit 
 
3) podle cv. 2 v učebnici na str. 22 doplnit v pracovním sešitě na str. 22 cv. 4 
 
4) pracovní sešit str. 23 cv. 5, 6, 7 
 

Fyzika  8.A 
1. Tepelná výměna prouděním  str. 64  

- Přečíst, výpisky  

- Písemně do sešitu str. 67 otázky 1, 2, 3,  úlohy 2, 4, 6  

2. Tepelné záření str. 68  

Využití energie slunečního záření  str. 71  
- Přečíst, výpisky  

- Písemně do sešitu  str. 70 cv. 3, 4,  str. 72 otázky 1, 2,  úlohy 1, 2  

      On-line hodiny:  
           pondělí 4.1. v 12h   
           čtvrtek  7.1. v 9h 
 
 



 NJ na 4.1.-8.1.2021. 

 

Milí osmáci, přeji vám v novém roce zdraví a štěstí. Posílám vám úkoly na týden. 

V oddíle E2 si zopakujte ústně i písemně probranou slovní zásobu. 
V uč. str.29, cv.11a si připravte pečlivé čtení a překlad textu Meine Familie a cv. 11b vyhodnoťte 
ústně 
richtig/falsch podle textu. 
Uč. str.28, cv.9 - odpovědi napište do škol. sešitu. 
Procvičte si také protiklady ze slovní zásoby a z uč. na str.29. 
Ať se vám daří. 
 
 

Zeměpis 
7.  Vodstvo 
Jezera, rybníky, přehradní nádrže a podzemní vody 
Učebnice strana 32. až 34. Udělat si výpisky do školního sešitu. Na samostatnou stránku si ze str. 33. 
vypsat tři největší rybníky v ČR. Vypracovat na straně 34. cvičení 2. a 3. Vše vyfotit a poslat do 10. ledna 
na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle rozvrhu.  
 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz

