
Český jazyk 
 
On-line hodiny – 10.11., 11.11., 12.11., 13.11 ( časově podle rozvrhu – viz. kalendář ) 
 
Cíl – opakování zájmen, číslovek 
 

- informace o zájmenu týž, tentýž 
- str. 29/2 – poslat na mail vrestalova@chelcickeho.cz do 12.11. 
- číslovky – druhy, pravopis – připravit ústně str.33/2a 

 
Literatura – I. A. Krylov, Statečný osel, Chudý boháč – čítanka str. 47 a 48, vypracovat odpovědi na 
otázky str.48/1,2,3, str.50/1,2,3 – do 12.11. ( 13.11. – kontrola při on-line hodině ) 
 
 
Dějepis 
 
On-line hodiny – 11.11., 13.11 ( časově podle rozvrhu – viz. kalendář ) 
 
Cíl – Osvícenství – Habsburská monarchie 

- Osvícenský absolutismus 
- Reformy Marie Terezie 

 
- do sešitu si napiš - podstata osvícenství, osvícenského absolutismu - poslat na mail 

vrestalova@chelcickeho.cz do 10.11. 
 

Německý jazyk 
 

Milí Osmáci, zvládnutou gramatiku si procvičujte v následujících cvičeních. 
Uč. str.26,cv. 2  Doplňte a napište do škol. sešitů. 
Ps str. 18, cv. 2 Nejprve doplňte chybějící písmena v podst. jménech, potom je podle členů (rodu) 
napište do sloupečků. 
Ps str. 18, cv. 3  Vyřešte hádanky. 
Ps str. 18, cv. 4 Doplňte výrazy a věty ústně přeložte. 
Uč. str. 27, cv. 5 čtěte a překládejte. 
Do škol. sešitů přepište oranžová políčka vpravo nad obrázky. 
 

Zeměpis  
5. Povrch 
Učebnice strana 17. až 19.  
Nejprve si přečíst text na těchto stranách. Samostatně si udělat výpisky 
do školního sešitu. Vypíšete si, jednotlivé typy reliéfu – roviny, 
pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny a velehory.  
Vždy na samostatnou stránku do sešitu si barevně nakreslit Obr. 17. 
VRÁSA, PŘÍKOPOVÁ PROPADLINA, HRÁSŤ. Všechny obrázky správně 
popsat. Dále podle šablony si barevně překreslit Obr. 21. Česká 
kotlina. 
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Do sešitu vypracovat na straně 17. cvičení 1., 2. a 3. Pak do sešitu 
vypíšete, která vyobrazená pohoří jste navštívili. Vše vyfotit a poslat do 
pátku 13. listopadu na mail: jirasek@chelcickeho.cz 
Pokud nebudou jiné informace, tak online hodina pro celou třídu bude 
na Teams (Zeměpis 8.A) každé úterý od 8:55 a každý pátek od 9:50 
(vše bude v Teams v kalendáři). Je nutné mít u sebe Atlas ČR. 
 
 

Matematika 8.A od 9.11. 
On-line výuka denně, kromě pátku. 
Pondělí: Konstrukce rovnoběžníka, SP 33/3 
Úterý: Konstrukce rovnoběžníka, SP 33/5 
Středa: Lichoběžník a jednoduchý PL (osmisměrka) 
Čtvrtek: Lichoběžník, konstrukce lichoběžníka, 34/9,10 
               Na pátek zadáme PL 
 
Fyzika 
 
Polohová a pohybová energie  učebnice str.29  
1. Pohybová energie str. 30  
    Přečíst, výpisky – hlavně žlutý rámeček str.53  
    Písemně do sešitu str. 33 otázky 1a, 2, 3 , úlohy 1, 2, 3  
2. Polohová energie str.34  
  Přečíst, výpisky – hlavně žlutý rámeček str. 37  
  Písemně do sešitu str. 38 otázky 1, 2, 4  
3. no-line hodiny:       8.A  pondělí 9.11. ve 12h.  
                                                čtvrtek   12.11. v 9h.  
 
Anglický jazyk - Trnková 
 
1) učebnice str. 12 - prostudovat tvorbu minulého času prostého a průběhového, minulý čas slovesa 
to be 
 
2) pracovní sešit str. 12 cv. 2,  
                                 str. 13 cv. 5, 6, 
                                 str. 13 cv. 6 dole 
 
3) ústní zkoušení slovní zásoby lekce 2 a 3 
 
 
Výchova k občanství 
 

1) Aktuální dění kolem nás – odkaz v Teamu Vo 
2) Evropská unie – prac. list v Teamu Vo 

 



Přírodopis  
1. Online hodiny proběhnou dle rozvrhu dvakrát týdně  

2. 8.A a 8.C – v pondělí 9.11.2020 proběhnou zadané referáty, prosím, nezapomeňte na ně  

3. První online hodinu budeme psát opakování z tkání a kosterní soustavy – opakování bude 

online a bude spuštěno přesně v době vyučovací hodiny na TEAMS 

4. Druhou online hodinu dokončíme kosterní soustavu a začneme soustavu svalovou. Prosím, 

pročtěte si následující prezentaci, která se věnuje soustavě svalové (prozatím nedělejte 

žádné zápisky ani úkoly, pouze se s tématem seznamte): 

https://drive.google.com/file/d/1ciQu0Xg-70f4vXSXRW8zPEX9FpXcUC5w/view?usp=sharing   

Pro ty, kteří se nezúčastní online hodin, vypracujte následující pracovní list: 
https://drive.google.com/file/d/1CJBXK5YmXHXJU_XC3MhF_KIpvf8b9e_f/view?usp=sharing – ten 
pošlete na email: vesela@chelcickeho.cz (pracovní list bude ke stažení i na TEAMS)  
 

Výchova ke zdraví  
Představ si, že ses stal ministrem zdravotnictví ČR 1.11.2020. Co bys udělal pro to, aby Česká 
republika vyšla z této situace co nejlépe? Jaké skupině obyvatel by ses nejvíce věnoval? Vypracuj 
návrh opatření minimálně o 5i bodech. Tyto body pošli na email: vesela@chelcickeho.cz  
 
Anglický jazyk - Násirová 
 

Unit 4 - Films or books 
Cíl: umět základní mluvnickou terminologii pro práci se slovesy v předpřítomném čase 
nepravidelná  
       slovesa 
 
PS - str. 72 - slovíčka  
Uč. str10/1 - umět vysvětlit rozdíly v používání předpřítomného času prostého a 
průběhového 
                        ( the present perfect simple x the present perfect continuous) - bylo probráno 
na online hodině, nutno procvičovat 
              10/2 - rozhovor též probráno 
               11/4- napiš o knize, nebo časopisu 
 
Ruský jazyk 
 
2.lekce 
Cíl: umět slovíčka + zdvořilostní fráze  
 
Uč.- str.24 - slovíčka,fráze - probráno online- nácvik 
        str.11 + 12 přečíst texty  
DÚ:  
PS - str. 16/3  
               17/4b 
                18/6a 
                 19/6b 
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Chemie – 8.A                     9.11. 2020 
 
Tento týden pokračujeme kapitolou SMĚSI  (v učebnici najdete na straně 12-
14). 
Opakuj :  

• Co jsou směsi 

• Třídění směsí 

• Různorodé směsi - druhy 

• Stejnorodé směsi = roztoky 

• Nově – složení roztoků, třídění podle skupenství, použitého 

rozpouštědla a množství rozpuštěné látky (vše vysvětlíme na první  

společné hodině v týdnu) 

 
Na druhou hodinu v týdnu si v učebnici přečti stranu 15. Do sešitu napiš 
nadpis: POČÍTÁME SLOŽENÍ ROZTOKŮ 

- Zapiš příklad 1 (nad barevnou tabulkou): Vypočítej hmotnostní zlomek 

kuchyňské soli……… 

- Opiš do sešitu postup výpočtu:  a) dosazením do vzorce = hmotnostním 

vzorcem, b) trojčlenkou 

- Pokus se pochopit, výpočet znáš z matematiky 

(vše dovysvětlíme na on-line hodině) 
 

Úkol na procvičení  - opět vypracuj na volné listy, bude na odevzdání: 
Doplň neúplnou tabulku na str. 15 dole 
 
Na on – line hodinu si připrav: učebnici a sešit. 
Pokud potřebujete poradit, napište na email uhrova@chelcickeho.cz  nebo na 
Teams. 
Na Teams na on-line hodinách  se sejdeme  podle rozvrhu (v úterý a v pátek) 
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