
8.C  matematika  - 2.11. -6.11.  

1.Pythagorova věta – opakování  

Písemně do sešitu str.55  cv. 5, 9, 11a,  str. 59 cv.3  

2. Věta obrácená k větě Pythagorově  

Učebnice str.57  

Písemně do sešitu str.58 cv.4  

(dobrovolně str.58 cv.3)   

3. on- line hodiny  

Připravit si učebnici, sešit s vypracovanou prací, tabulky, tužk   

8.C úterý 3.11. v 11h.  

       středa  4.11. v 9h.    

       pátek  6.11. v 9h.       

 

8. C  Fyzika   2.11. -6.11.  

A/    Výpočet práce z výkonu a času. Účinnost  

Učebnice str. 26 – 28  

1. důkladně přečíst  

2.do sešitu str. 26 uprostřed opsat dva žluté zápisy a věty nad nimi   

                    str.27 dva žluté zápisy  

                    str.28 žlutý rámeček  

3. to co jste opsali je důležité, snažte se naučit  

4. naučené využijte – písemně do sešitu str.28 otázky 1,2,3,5  

                                                                                    úloha 1  

B/ on-line hodina  - kontrola uložené práce  

     Potřebujeme: učebnici, sešit, něco na psaní a kdo chce kalkulačku  

8.C – středa 4.11.  ve 12h 

    

 

 



8.C - český jazyk 

 

2.11. – Pravopis zájmen 

- školní sešit – zápis – my všichni – mi – od zájmena já 

                                     - vidím ji – tu, půjdu s ní – tou, před naší – tou, o ni se neboj – o tu 

                                     - já- 2. a 4. pád – mě – krátký tvar, 3. a 6.  pád – mně – dlouhý tvar ( ob pád ) 

                                     - s sebou – něco vezmu, házel sebou – pohyb tělem 

- školní sešit – vypracovat str. 30/4 – vyfotografuj a pošli na  mail vrestalova@chelcickeho.cz do 6.11. 

2.11. – on-line hodina 9.00  

3.11. - on-line hodina 10.00 - 10.35 - kontrola práce ( zájmena ) 

 

4.11. - on-line hodina 8.00 - 8.45 - kontrola práce ( zájmena ) 

                                                           - výklad – sloh -  Charakteristika 

 

5.11. – napiš zezadu do školního sešitu – Charakteristika literární postavy - – vyfotografuj a pošli na  

mail  vrestalova@chelcickeho.cz do 6.11. 

 

6.11. – M. de Cervantes Saavedra – J. John, Příběhy Dona Quijota 

- přečíst str. 37 - 40 

- odpovědi na otázky 1,2,3 na str. 41 

 

Německý jazyk 

Milí osmáci, se zvládnutou slovní zásobou budete nyni pracovat. 

Uč. str. 26, gramatika - nejprve se naučte zájmeno mein - můj, meine - moje, 

na str. 27 zájmeno dein - tvůj, deine - tvoje. 

Tvary mein, dein jsou u podst. jmen r. mužského (er = on), 

           meine, deine u r. ženského (sie = ona). 

Opište obě tabulky a příklady se naučte. 

Uč. str. 26, cv. 1 rozhovor čtěte a přeložte. 

Ps str. 18, cv.1 doplňte zadané výrazy. 

 

Anglický jazyk 

Vyplňte pracovní list, který bude umístěn na Teams, kontrola proběhne na on-line hodině 5. listopadu 

v 8:55. 
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Dějepis 

Doplňte zápis z učebnice (str. 32, 33), který bude umístěn na Teams, kontrola proběhne na on-line 

hodině 5. listopadu v 8:55.  

 

Přírodopis 8.ročník 2.11.2020-6.11.2020 

• V minulých hodinách jsme společně prošli látku s názvem tkáně. Nyní se budeme věnovat 

kosterní soustavě.  

1) Projděte si samostatně prvních 7 stránek této prezentace: 

https://drive.google.com/file/d/1LVlkROnVWDcS5R2PeTWw9GycP3Tzwr4f/view?usp=sh

aring (Prezentaci naleznete i v MS TEAMS 8.ročník) 

2) Z prvních 7 stránek si udělejte výpisky do sešitu  

3) Budete-li mít chuť a čas, podívejte se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=wR0fRqRY0Ok  

4) Přečti si článek o kostře a kostech: https://www.lidovky.cz/relax/veda/nase-kostra-se-

meni-a-ma-ruzne-funkce.A191223_134807_ln_veda_ape  

5) Zamysli se nad tím, jaká část kostry se nejvíce namáhá dlouhým sezením u počítače. Jak 

by člověk měl správně sedět? (v rámci výchovy ke zdraví) 

 

Online hodiny v MS TEAMS  

Třída 8.A: 5.11.2020 v 8:00 

Třída 8.B: 6.11.2020 v 9:50 

Třída 8.C: 4.11.2020 v 12:50 

Na online hodinách se budeme bavit o kosterní soustavě i 

z hlediska Výchovy ke zdraví  
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Chemie – 8.C                     2.11. 2020 

 

V týdnu po podzimních prázdninách opět opakujte  laboratorní  pomůcky a 

určování vlastností látek. 

 

Nově začínáme chemické látky -  SMĚSI. V učebnici najdete na straně 12-14. 

Vše vysvětlíme na on-line hodinách.  

• Co jsou směsi 

• Třídění směsí 

• Stejnorodé směsi = roztoky 

• Různorodé směsi - druhy 

(kdo se nemůže on-line hodin účastnit, samostatně zpracuje do sešitu) 

 

 

Úkol na vypracování  - odpovědi napiš na volné listy, odevzdáš po návratu do 

školy. 

1. Jaký je rozdíl mezi chemickým a  fyzikálním dějem (uveď příklad) 

2. Napiš tři přírodní látky a nich vyrobené látky. 

3. Napiš pět dvojic: látka – těleso 

4. Vysvětli  co je teplota tání a varu látky. 

5. Vyhledej a napiš teplotu tání a varu: kyslíku, síry, olova, železa, zlata.  

 

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 hodině  se sejdeme  3.11.  v 12.00 hodin  a 5.11.2020 

v 10.00 hodin. 
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Česká Republika 

 

1. Napiš alespoň 5 kulturních památek UNESCO v ČR. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Jaká přehrada na řece Vltavě je největší a která nejhlubší? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Jak vzniká řeka Otava a do jaké řeky se vlévá? ……………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

4. Jak se nazývají úrodné oblasti v ČR, uveď alespoň 4. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Kde můžeme nalézt jaderné elektrárny? Uveď kraj a názvy elektráren. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Jaké monarchie byla ČR součástí, před první světovou válkou? ………………………………… 

7. Jaké uskupení tvořilo tehdejší Československo v letech 1939 – 1944, 1945 – 1992  

8. a 1993? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Pod nadvládou jakého státu byla ČR do roku 1989 a co představuje datum 17. 

listopadu téhož roku? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. V období druhohor došlo k vyvrásnění jakých pohoří na území ČR? Uč. Str. 12,  

(Česká vysočina) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Pošli do pátku 14:00, online výuka 8.C (út – 8:00, pá – 9:50) 

 

 

Vo 2. 11. 2020 

 

1) Aktuální dění kolem nás – odkaz v Teamu Vo 

 


