
MATEMATIKA 

Učebnice: -  str. 45 – Úlohy na závěr 

- str. 46 – 50 – Souhrnná cvičení 

MPS:  - str. 83 – 93 

Jakákoliv cvičení z výše uvedených stránek – správná řešení najdete vzadu ve výsledkách. 

 

ČESKÝ JAZYK 

mluvnice – s. 86 – 93 (výpisky ze žlutých rámečků), vypracovat cvičení 

sloh – napsat recenzi na libovolný film (inspirace na s. 152-153) – sešity na sloh mám u sebe, napište 

práci na papír, pak si ji nalepíte do sešitu 

literatura – vynechte si kousek od posledního zápisu (doplníme si ho ještě) 

- Najít si na internetu a udělat si zápis: Victor Hugo – pár informací o životě, díla: Chrám matky 

boží v Paříži, Alexandr Sergejevič Puškin – pár informací o životě, díla: Evžen Oněgin, 

Kapitánská dcerka; Edgar Allen Poe – pár informací o životě, díla: Havran, Jáma a Kyvadlo 

- Přečíst si ukázku v čítance – s. 155 - 157 

- Pracovat na ČD a KD + referát B. Němcová (kdo ještě nemá!) 

 

ANGLIČTINA 

 Trénovat přídavná jména v prac. s. str. 38 

 Na webu: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/read-uk/languages 

porozumění textu, zapsat si odpovědi, vypisovat si novou slovní zásobu, atd. 

 

DĚJEPIS 

1) Imperialismus a kolonialismus – uč. str. 70–71 – pročíst text, prohlédnout obrázky, zkusit si 

zodpovědět otázky k procvičení 

2) Zapsat do sešitu – Dle dokumentu D8_Svět2pol19st  

3) Druhá fáze průmyslové revoluce – uč. str. 72–74  

4) Proměny společnosti v 2. polovině 19. století – uč. str. 75–76 

Zápis do sešitu – vytisknout a doplnit nebo přepsat – Dle dokumentu D8_2PR 

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/read-uk/languages


ZEMĚPIS 

1) dát si do pořádku sešit k regionům Asie – dopsat zameškané, vlepit papíry, doplnit mapu 

2) Pročíst z učebnice kapitolu Přírodní podmínky Česka (NOVÁ učebnice Zeměpis ČR!) str. 8 až 

12 - pročíst text, prohlédnout obrázky, zkusit si zodpovědět otázky k procvičení 

3) Pracovní sešit Z8 str. 32, 33 a 34 (s pomocí učebnice) 

 

FYZIKA 

Zvukové jevy 
učebnice:  str. 54 až 88 - pročíst 
webové stránky školy: (předměty – fyzika – 8. ročník – Zvukové jevy) - udělat výpisky, 

znovu vypočítat připravené příklady 
pracovní sešit:  doplnit cvičení str. 37/1 a str. 38/5,1,2  
 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (=PŘÍRODOPIS) 

Nervová soustava / str.48-49/ - výpisky a umět, nakreslit obrázek neuronu s popisem 

 

CHEMIE 

dokončit výpisky nejdůležitějších oxidů /str.65-66/ 

        názvosloví halogenidů /str.62/ - naučit, výpisky , písemně cvičení 

        str.63/1,2 + vlastnosti a užití NaCl 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

- PS 70/7, 70/9 (pracujte se slovníkem) 

- Kniha 78/7 – umět překládat + doplnit druhou část, 80/10+11 – přečíst si + doplnit 

správně/špatně 

- 81/13 – dohledat si v PS slovíčka + PS 72/12 

RUSKÝ JAZYK 

A. Tvoření projektu (min. 3 minuty souvislého monologu) 

   1. skupina (již určení žáci): projekt viz uč. str. 47 

   2. skupina (ostatní žáci): projekt viz uč. str. 59 

B. uč. 56/10ab: procvičování plynulého čtení, práce se slovníkem, odpovědi na otázky k textu 


