
Práce 8.A – 8.2. – 12.2. 
 
 
Český jazyk 
 
On-line hodiny – 9.2., 10.2., 11.2., 12.2. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl  - Příslovečné určení 

- Přívlastek shodný, neshodný 
- Přívlastek těsný, volný 

 
Vypracovat str. 82/4 -  poslat na mail vrestalova@chelcickeho.cz do 11.2.  

 
 

Literatura -    Poezie ( přečíst LV str.66 – 70 – výklad při on-line hodině ) 
 
 
Dějepis 
 
On-line hodiny –10.2., 12.2. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl – Průmyslová revoluce 

- Společnost přelom 18./19. století 
 
 
Anglický jazyk Trnková 
 
1) učebnice - rozhovory str. 34 a 35 cv. 1 - 4 - číst a překládat 
 
2) pracovní sešit str. 33 cv. 5, 6 
 
3) pracovní sešit str. 34 cv. 1, 2 a podle učebnice str. 35 cv. 8 vypracovat na str. 34 cv.3 
 
 

M v týdnu od 8.2. 
Dokončíme vzájemnou polohu dvou kružnic (75 -77) a nově se budeme zabývat 
Obvodem a obsahem kruhu (83 -89) 
 
 
     Aj    H.Násirová   

 

A)  Complete with prepositions  

 at,in,on,to,after,by,over 
1)go ____ bed  
2)________ December  
3)_______ the same day 
4)sleep _______ lunch 
5)be interested ______  
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6) seen _______ the sky  
7)seen______ people  
8)meeting _______ friends  
9) return ______ the base  
10) born ______ 1945  
11)fly_____ mountains  
12)_____ five o´clock 
13)_____ 200 kilometres an hour  
14)______ 1st July  
15)_______ the weekend  

 

B Write opposites     

1) few       x ______________________ 
2) never    x______________________ 
3)heavy     x______________________ 
4)wide       x______________________ 
5)dark        x______________________ 
6)cheap     x______________________ 
7)loud        x______________________ 
8)worse      x______________________ 
9)polite       x______________________ 
10)deep      x______________________ 
 
 
Pošli ,prosím ,do 12.2.2021  do 16,00hod na můj e-mail  
 
Unit 13 -Written in the stars  
Cíl: vyjádřit postoj frází I like / I don´t like / I hate +... ing  
 
PS .str. 28/4  
       29/5 -8 
UČ .str.28/2,3 
             29/4-6  
 
-procvičovat slovíčka a věty k 13.lekci +věty v PS  
-vypracovat projekt o mimozemšťanech PS 27/8 -poslat na můj e-mail do 10.2.2021 do 16,00 
hod ( bylo zadáno již v průběhu minulého týdne)  
-vypracuj cvičení v příloze a pošli na můj e-mail do 12.2.2021 do 16,00 hod 
 
 
Ruský jazyk 
 
6.lekce -  Lidoed a princezna 



Cíl: práce s textem + opakování 
 
Opakování 1.-3.lekce 
-slovíčka , fráze + zdvořilostní obraty 
-minulý čas sloves 
-sloveso: líbit se/chutnat 
-dny v týdnu, měsíce 
-číslovky do 100 
 
PS str.58/1-4 
 
Německý jazyk 
 
Milí osmáci, dofám, že se vám dařilo správně přeložit také 2. část cvičení v uč. str.31, cv.17. 
Zkontrolujte, popř. opravte. 

Und wer ist das da?  Das ist mein Bruder.  Er heiβt Martin.  Er ist schon fϋnfzehn (Jahre alt). 
Und das ist Martins Hund.   nebo   Und das ist der Hund von Martin.   Meine 
Schwester 

heiβt Iveta.   Das ist Ivetas Katze.   nebo   Das ist die Katze von Iveta.   Das ist 
meine Schule. 
Das ist meine Freundin Anna.   Das ist Annas Hund.   nebo   Das ist der Hund 
von Anna. 
Er ist zwei Jahre alt. 
 

Procvičujte si znovu v uč. str.29, cv.11a  a  str. 31, cv.17. 
Ať se vám daří vše dobře zvládnout. 
 

Zeměpis 
11. Obyvatelstvo a sídla 
Na straně 50. si překreslíte obrázek 72. Podíl věřících osob na celkovém počtu obyvatel ČR. 
Nezapomenout na legendu! Vypracovat úkol č. 2. na str. 50. Výsledek Vaší práce vyfotíte a pošlete do 
14. února na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle rozvrhu. 
 
 

Fyzika  8.A                      8.2. – 12. 2.  
 

1. Elektroskop    str. 104  

Přečíst, výpisky  
Písemně do sešitu str. 108    otázky 1, 2, 5, 6,     úlohy  4,6  

2. Vodič a izolant v elektrickém poli     str. 109  

Přečíst, výpisky  
Písemně do sešitu  str. 113   otázky 1,2,      úlohy  4,5  

 
 On-line hodiny      pondělí  8.2.  ve 12h  
                                   čtvrtek  11.2.  v 9h 
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Přírodopis 8.2.2021-12.2.2021 
8.ročník 

• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Trávicí soustava – jícen, hltan, žaludek 

2.online hodina  

• Trávicí soustava – tenké a tlusté střevo  

 

Chemie – 8.A                       8.2. 2021 
Stále opakujte:  

o ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK – atomy, molekuly a ionty 

o CHEMICKÉ SLOUČENINY –  PRVKY  

- Názvy prvků – české, latinské, značky prvků – postupně se učíme vybrané 

značky prvků  

- Uspořádání v periodické soustavě prvků, orientace v tabulce  

 
Tento týden nově: 
Doplníme z minulé hodiny - Zápis částic a chemických látek (učebnice strana 
35) 
Rozdělení chemických prvků, vlastnosti a použití významných prvků (učebnice 
strana 48-50) 
 
Kdo nevypracoval minulý týden úkol na odevzdání  – vypracujte: 
Učebnice strana 37/3, strana 45/2,4,5,6 
 
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. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


