
Práce – 7.12. - 11.12.2020 
 
Český jazyk 
 
On-line hodiny – 8.12., 9.12., 10.12., 11.12. ( časově podle rozvrhu – viz. kalendář ) 
Cíl – Příslovce – opakování 

- Předložky 
- Spojky 
- Částice 
- Citoslovce   

 
Sloh - výklad 

Dějepis 
 
On-line hodiny – 9.12., 11.12. ( časově podle rozvrhu – viz. kalendář ) 
Cíl – Vznik USA 

- Velká francouzská revoluce 
 
 
Člověk a svět práce 
Cíl – Profesní orientace 
( vypsat učebnice str. 35 ) 
 
Do 17.12. vypracovat -  Moje vybraná škola 
 
 
Německý jazyk 

Milí osmáci, doučte se také poslední část slovní zásoby a zopakujte ústně i písemně všechna slovíčka. 

Do školních sešitů vypište ze slovní zásoby co nejvíc protikladů a přeložte. 

Př.: frech - nett = drzý - milý 

Uč. str.29, cv.11a. Přečtěte pečlivě text Meine Familie a věty ústně přeložte. Budeme zkoušet. 

Uč. str.29, cv.11b. Zkuste ústně orientaci v textu. 

Jste šikovní, s úkoly si jistě poradíte dobře. 

 
Anglický jazyk - Trnková 

• učebnice str. 20- článek přečíst a přeložit do školního sešitu 
• pracovní sešit str. 20/ 1-6 

 
výtvarná výchova 
obrázek s vánoční tematikou 
 



Chemie – 8.A                     7.12. 2020 
 
Tento  týden budeme pokračovat ODDĚLOVÁNÍM SLOŽEK SMĚSÍ. 
V učebnici najdeš na straně 16 – 21. 
 Vše si důkladně pročti. Buděš umět odpovědět na otázky: 

• Jak znáš metody oddělování složek směsí 

• Co je jejich podstatou 

(zápis do sešitu napíšeme společně) 
Podívej se na dokumenty. 
https://www.youtube.com/watch?v=HCeBf8tw8G0 
https://www.youtube.com/watch?v=7ItMzjTwlEk 
https://www.youtube.com/watch?v=Y1gJ0lG0duU 
 
Na každou hodinu si opakuj :  

• Směsi a jejich třídění 

• Voda 

• Vzduch 

 
Na on-line hodiny si připrav: učebnici a sešit. 
Na Teams na on-line hodině se sejdeme  podle rozvrhu  v úterý a v pátek. 
 
 
Fyzika    8.A     7. – 11. 12.  

1.  Teplo        učebnice str. 53   -  přečíst 

                                                                   pokusit se řešit  str. 55 otázky 1, 2, 3   
                                                                                                            úlohy 1, 2, 5, 6 

2. Měrná tepelná kapacita látky      učebnice str. 56  -  přečíst 

                                                            pokusit se řešit str. 59 otázka 1, úlohy 1, 2 
                                                                                         str. 60 úlohy 3, 4, 6 
                                                                                                                        
on-line hodiny    pondělí  7.12.  ve  12h.  
                              čtvrtek  10.12.  v 9h.   potřebujeme  TABULKY 
 

Přírodopis 
 
Práce bude na teamsu 
 
Matematika 
 
mocniny 10, hranoly - práce byla zadana 4.12., včetně  pracovního listu. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7ItMzjTwlEk
https://www.youtube.com/watch?v=Y1gJ0lG0duU


Zeměpis  
6. Podnebí 
Učebnice strana 29. až 30. Udělat si výpisky do školního sešitu. Na samostatnou stránku do sešitu si 
barevně nakreslit Obr. 46. (Podnebné oblasti ČR). Vypracovat na straně 31. cvičení 1., 3. a 4. Vše 
vyfotit a poslat do 13. prosince na mail: jirasek@chelcickeho.cz 
 
 
Anglický jazyk – Násirová 
 
Unit 7   Problems 
 
Cíl: umět používat základní terminologii s modálními slovesy ,používat jejich konstrukce 
 
-can,   may/might,  must ,  mustn't,  needn't,  shall,  should, could,  would 

• opisné tvary :  I am able to...  I am allwed to...   I have to... 

-vše bylo probráno, je to pouze opakování 
 
Učebnice str. 16/ 17 - probráno ve škole  
 
PS - str.16 - cv. 1-4 vypracovat 
 
Opakujte si učivo 1.-7. lekce,blíží se opakovací Test  
 
Ruský jazyk 
 
3. lekce 
 
Cíl: umět se orientovat v čase 
 
3. lekce 
PS - str.33 - slovíčka + fráze 
Uč - str. 28/3 - poslech 
               29/7 - poslech a čtení 
                30+31 - nastudovat látku ve žlutých rámečcích  
                 33/ 12 a ,b ,c, d 
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