
Práce   8.A  - 8.3. - 12.3. 
 
 
 
Český jazyk 
 
On-line hodiny – 9.3., 10.3., 11.3., 12.3. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl  -Přívlastek shodný, neshodný - procvičování 

- Přívlastek těsný, volný - procvičování 
- Přívlastek postupně rozvíjející, několikanásobný – procvičování 

 

do sešitu vypracovat str. 84 ( celý text ) - vyfotit a poslat na mail 
vrestalova@chelcickeho.cz do 11.3 
 

Literatura – písemná práce – výrazové formy 
  
 
Dějepis 
 
On-line hodiny –10.3., 12.3. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 
 
Cíl – Habsburská monarchie do roku 1848 - opakování 

- Bouřlivý rok 1848 – dokončení 
 
 
Ruský jazyk 
 

Opakování  
 Cíl: časování sloves  
 
Uč str. 41-53 -časování sloves 
      str. 15 -minulý čas sloves 
      str. 41 -zápor u sloves  
 
Zůstává učivo uložené na týden 1.3 -7.3.2021 . 
 
 

Anglický jazyk Násirová 

 

Unit 15   Travelling 
 
Cíl: umět se orientovat na letišti, 
       vyplnit osobní dotazník 
PS str.32/1 
Uč str.32/1 
           33/5 
Slovíčka +věty k lekci-upevňování. 
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DÚ- příloha-vypracuj a pošli do 11.3.2021 do 16,00hod. 
 

Příloha 8.AB   Aj    8.3. - 14. 2021 H.Násirová  

 
1) Write these words in the correct column. (Napiš tato slova do správných sloupců.) 
bread, long, because , never , badly , better , neck , but , usually , mouth , worse , and , wrong , if , 
knee ,  hardly  
Noun                    Conjunction               Adverb                               Adjective  
1) ________       1) __________          1) __________               1) _____________ 
2)________        2) __________          2) __________               2) _____________ 
3)________        3) __________          3) __________               3) _____________ 
4)________        4) __________          4) __________               4) _____________ 
 
 
 
2) Write plurals of these nouns. (Napiš množné číslo těchto podstatných jmen.) 
1) tooth     X ______________ 
2) baby      X ______________ 
3) toy         X ______________ 
4) shelf       X ______________ 
5) knife      X ______________ 
6) photo    X ______________ 
7) potato   X ______________ 
8) man       X ______________ 
9) child       X ______________ 
10) brush   X ______________ 
 
 
M  od 8.3. 
Všechny hodiny on – line. 
Budeme pokračovat v opakování plošných obrazců a převodů jednotek. 
Jednotky procvičujte i samostatně v onlinecviceni.cz 
 
 
Anglický jazyk týden od 8. 3.  -  12. 3. Trnková 
 
1) naučit se slovní zásobu 18. lekce a seznámit se se slovní zásobou 19. lekce 
 
2) učebnice str. 40 cv. 1  - písemně do školního sešitu - odpovědi na otázky 
 
3) učebnice str. 40 cv. 2  - přečíst a přeložit 
 
4) pracovní sešit str. 40 cv. 1,  2,  3 
 
 

Zeměpis 
12. Průmysl 
PRŮMYSL STROJÍRENSKÝ 



Učebnice strana 53. - 54. Podle šablony, kterou máte a Atlasu ČR si do sešitu nakreslit významné 
automobilky, které jsou uvedeny v učebnici. Výsledek Vaší práce vyfotíte a pošlete do 14. března na 
mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle rozvrhu 
Německý jazyk 
 
Milí osmáci, nyní se budeme věnovat 2. části slovní zásoby v PS str.33 od  zwei Stunden  po  nur. 
     ruhig (rúich) 
     unsympathisch (unzimpátyš - přízvuk na á) 
     fair (fér) 
     selten (zeltn) 
     leise (laize) 
Slovíčka si napište a naučte. 
V uč. str.34, cv.1 je poslechvý text Zum Training. Přečtěte si ho a přeložte. 
PS str.26, cv.1  Doplňte chybějící výrazy, porovnejte s poslechovýn textem. 
Soustřeďte se hlavně na slovíčka, občas opakujte obě části ústně i písemně. 
Přeji vám hodně trpělivosti 
 
 

Přírodopis 8.3.2021-12.3.2021 
8.ročník 

• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Trávicí soustava – práce s jídelníčkem (propojení s výchovou ke zdraví)  

2.online hodina  

• Soustava vylučovací - úvod 

 
 

Fyzika  8.A            8.3. – 12.3.  
1. Měříme elektrický proud             str. 125  

Přečíst, výpisky  
Písemně do sešitu str. 128  otázky 1,3,4   úloha 1  

2. Měříme elektrické napětí            str. 129  

Přečíst, výpisky  
Písemně do sešitu  str. 131 otázky 1, 2, 4  úloha 2a,b  

On-line hodiny    pondělí 8.3.  ve  12h  
                               čtvrtek 11.3. v 9h 
        
 

Chemie – 8.ABC              8.3. 2021 
Opakujte:  

o ČÁSTICE LÁTEK – atomy, molekuly a ionty 

o  PRVKY - názvy a  značky (postupně se učíme vybrané značky prvků – 

posledním prvkem z minulého týdne je zinek), uspořádání prvků 

v periodické soustavě, zápis částic a chemických látek 
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Také tento týden  budeme pokračovat přehledem prvků. 
 – seznámíme se s vlastnostmi a použitím dalších významných prvků  - 
halogenů  (prvky VII.A skupiny),  kovy –  jejich rozdělení a přehled (v učebnici 
najdete na straně 50-56). 
 
Procvičujte značky prvků, opět budeme psát test.   
 
Na Teams na on-line hodinách se sejdeme podle rozvrhu. Připravte si 
periodickou soustavu prvků, učebnici a sešit. 
 
Výchova k občanství 
 
 
                                                                                                                                                                                    
1) Dokončit psychické procesy + druhy paměti  
2) Aktualita (ze světa, z domova)  
 
Hv - každý se zapíše ke konkrétnímu tématu referátu (téma: Populární hudba 20. století), 
seznam s pokyny v Teamu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


