
Práce 8.A  6.4 – 9.4. 
 
 
Český jazyk 
 
On-line hodiny – 6.4., 7.4., 8.4., 9.4. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl  - Doplněk 

- Několikanásobný větný člen 
 

Budeme psát diktát 
 
Dějepis 
 
On-line hodiny –7.4., 9.4. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl  - Bouřlivý rok 1848  
 
 
Anglický jazyk - Trnková 
 
1) učebnice - dokončit str. 42 cv. 1 
 
2) učebnice - naučit se číst článek str. 43 cv. 3 
 
3) pracovní sešit str. 42 cv. 1 – 4 
 
 
Matematika 
Budeme se věnovat finanční matematice – měna, ČNB, …… 
Materiály nasdílím, čekají nás prezentace, videa a vůbec všelijaké zajímavosti. 
 
 

 
Přírodopis 6.4.2021 - 9.4.2021 

8.ročník 
• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Klasifikované opakování ve FORMS – vylučovací soustava, kožní soustava    

2.online hodina  

• Nervová soustava – úvod 

Prezentace k nervové soustavě, se kterou budeme pracovat: 
https://drive.google.com/file/d/1T22ozR6oz1q8uyPRBFbQJK50ABrdB-b-/view?usp=sharing 
 
 
Německý jazyk 
 
Milí osmáci, zopakujte si všechna slovíčka 3. okruhu. 
Uč. str.37, cv.9  Zkuste vyřešit do škol. sešitů. První věta je už vypracovaná 

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


pod rámečky. Pozor, znaménka u některých slov jsou nápovědou. 
PS str.28, cv.8  Výrazy do vět napište nejprve tužkou, potom je překládejte. 
Případné chyby můžete lépe opravit. 
Přeji vám pěkné Velikonoce. 
 
 

Fyzika   8.A          6.4. – 9.4.  
1. Výsledný odpor rezistorů spojených za sebou   str.146  

Přečíst, výpisky  
Písemně do sešitu str.148 cv. 1,3     str.149 cv.4  

     On-line hodina   čtvrtek  8.4.  v 9h 
 
 
 

Chemie – 8.ABC            30.3. 2021 
Opakujte: 

o Orientace v periodické soustavě prvků 

o  Prvky – procvičujte názvy a značky vybraných prvků 

 
1. V týdnu po velikonočních prázdninách dokončíme kovy. 

- Samostatnou skupinou kovů budou alkalické kovy  a kovy alkalických 

zemin (učebnice strana 58-59) 

 
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. 
 

 
Zeměpis 
Cestovní ruch a rekreace 
Učebnice strana 66. - 67. V současné době je nemožné kamkoli v České republice cestovat, navštěvovat 
památky, národní parky apod. Přesto se pokusíme cestovat aspoň po mapě. S pomocí školního atlasu 
České republiky (str. 26. a 27.), vyhledáte hrady, zámky, zříceniny apod., které jste navštívili. Do sešitu 
si zapíšete deset památek. Pak vše vyfotíte a pošlete na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line 
vyučování je podle rozvrhu. 
 

 
 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


Anglický jazyk – Násirová 
 
Unit 17 - British history 
Cíl: základní historická fakta 
 
Zůstává uložené učivo z minulého týdne. 
PS -slovíčka, věty, již zadaná cvičení  +  cvičení zadaná  v učebnici. 
 
Ruský jazyk 
 
7. lekce   Portrét 
Zůstává učivo z minulého týdne. 
 
Poslat portrét a jeho popis. Dosud učinilo pouze 5 žáků. 
 
Nácvik čtení + časování sloves. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


