
8. ročník (týden 12. 10. – 16. 10. 2020) 
 

MATEMATIKA 

Vyučující: Marcela Oujiřová 

Ve výukových materiálech na Tems máš uložen test odmocniny, příklady si opiš do školního 
sešitu a vypočítej, podobné příklady ti dám do testu v úterý 20. 10. 

PS strana 55 

PS strana 60 odmocniny hledej pomocí tabulek, kalkulačkou si ověř správnost 

PS strana 79 + 80 cvičení 6 + 7, mocniny a odmocniny hledej v tabulkách, správnost ověř 
kalkulačkou, při testech budeš pracovat s tabulkami 

Domácí úkol do domácího sešitu - učebnice 29/ 9 A  + 24/ úlohy na závěr skupina A, domácí 
sešit odevzdáš v pondělí 19. 10. 

 

ČESKÝ JAZYK 

Vyučující: Petra Železná 

JAZYK: 

1) Domácí úkol č. 6: PS 26/6 - vypracuj do domácího sešitu, odevzdáš v pondělí 19. 10. 

2) Dobrovolný domácí úkol - profesní a zájmový slang. Podrobnější zadání najdeš v Teams. 

3) Vypracuj: PS 24/2, 25/3, 4 - předložíš ke kontrole v pondělí 19. 10. 

4) Můžeš si online procvičit psaní velkých písmen v odkazech: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/39 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/40 

SLOH: 

1) Napiš příběh ze současnosti na motiv 1 z našich 3 uváděných přísloví - podrobnější pokyny  
a kritéria najdeš v Teams. 

LITERATURA: 

1) Pokus se najít čas na čtení vlastní knížky. V Teams (v souborech) najdeš osnovu pro 1. zápis.  

2) Čítanka str. 24 – 26: Důkladně si přečti příběh, do sešitu zapiš název a autora a písemně 
odpověz na otázky na str. 26.  

 

 



NĚMECKÝ JAZYK 

Vyučující: Petra Železná 

Hallo, wie geht es dir? Ich hoffe gut. 

1) Zopakuj si předložky se 3. pádem v kvízu. Zadání najdeš ve středu 14. 10. v Teams. 

2) Do školního sešitu vypracuj úkol v uč. str. 13/3b:  Ve svých věcech a v pokoji máš velký 
nepořádek 🙁! Nic není na svém místě! 10 slov (školních pomůcek) užij spolu s různými 
předložkami ve větách. Sešit s úkolem odevzdáš po návratu. 

3) Seznam se s přivlastňovacími zájmeny - hlavně se zájmenem unser(e) = náš, naše: uč. str. 12 
dole a vypracuj v PS 10/1 

 

Vyučující: Lucie Jovanovičová (8. A, 8. B) 

1. Znovu si projdi tabulku GRMMATIK dole na straně 12. Poté vypracuj v PS 10/1. 

2. Do sešitu si udělej zápis podle prezentace, kterou najdeš v Teams – záložka soubory – 
výukové materiály – soubor předložky. Předložky se nauč a procvič si je v kvízu, který 
najdeš ve středu v Teams. 

3. Vše zkontrolujeme na online hodině ve čtvrtek v 9:00. Viel Spaß! 

 

Vyučující: Karolina Scalabroni (8. AB) 

Čtvrtek: online hodina - 9h 

Připrav si:  

PS str. 10/2 písemně - POZOR: Kde? + 3. p 

PS str. 11/3 písemně 

Uč str. 14/5 Das Haus - ústně 

Vše zkontrolujeme v hodině -Viel Spass! 

 

FYZIKA 

Vyučující: Anna Skotáková 

Seznamte se s pojmem Perpetuum mobile. 

Využijte článek v učebnici (str. 22 - 24) nebo vyhledejte na internetu. 

Třída 8. B se připraví na test - téma Práce.  

 

 

 



FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Vyučující: Eva Škvorová 

Bonjour, mes amis, ça va? 

Uvidíme se na video hodině ve čtvrtek v 9h. 

Zahraj si tyto Kahoot! Kahoot! COD  Kahoot! Passé composé Kahoot! Vetemetns et couleurs 

Do sešitu (pak pošli fotku) nebo na počítači vypracuj cv. Č. 4 na str. 18 a (stačí napsat slovní 
spojení, které nahrazuje zájmeno), b (Přepiš celé věty.) Odevzdej v Teams (bude tam zadání 
úkolu). 

Au revoir!  

 

PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Lenka Košťálová 

Ahoj osmáci, 

na youtube si pusť seriál Byl jednou jeden život – svaly.  V Teams najdeš otázky, na které 
odpověz a pošli. Opakuj svalovou soustavu, uč se poznávat svaly. 

 

ZEMĚPIS 

Vyučující: Hana Tomšíková 

Doplnit si mapku povrchu Afriky - pohoří hnědě, pánve zeleně. Vyznačuješ jen to, co máme  
v sešitě napsáno. 

Vybarvit malou mapku podnebí Afriky – postupuj od rovníku - tropické rovníkové = červeně, 
tropické střídavě vlhké = oranžově, tropické suché = žlutě, subtropické = zeleně 

Vypracovat cvičení v pracovním listu, který pošlu do ZADÁNÍ v Teams. List obdržíte nejpozději 
v pondělí 12. 10. do 20:00 hod. 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A KE ZDRAVÍ 

Vyučující: Petra Železná 

Vypracuj zadaný úkol na téma Můj největší koníček - přesnější pokyny a kritéria pro splnění 
práce najdeš v Teams. 

 

Vyučující: Lucie Jovanovičová (8. A) 

Zdravím vás osmáci,  

Vypracujte zadaný úkol - cesta života. Více informací a kritéria najdete v Teams - zadání. Těším 
se na vaše práce. 



ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Hana Kráslová 

Slovní zásoba lekci 1C: PS str. 81  

Minulý čas prostý/průběhový, used to, too/enough - PS str. 73-74/1.1 – 1.5  

V učebnici si pročti a poslechni str. 12/1, 2, 4, 5a  

PS str. 8,9 celé stránky (poslechová cvičení najdeš na přiloženém CD) – dopiš si všechna 
cvičení. Společná oprava proběhne další týden ve škole. 

Na on-line hodině budeme znovu poslouchat v učebnici str. 12 „The story of jeans“ a následně 
probírat cv. 2, 3. Potom budeme poslouchat cv. 4a (do školního sešitu si připravte prostor k 
doplnění 1 – 11), dále budeme poslouchat ostatní dialogy ve cv.5a., oprava DÚ (PS str. 7/5) 

Online hodina pro 8. A bude probíhat v úterý, 10:00 – 10:45. 

Online hodina pro 8. B bude probíhat v úterý, 12:00 – 12:45. 

Odkaz na poslechová cvičení: 
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit01/audio?cc=global&selLanguage=en 

 

Vyučující: Kateřina Hejná (8. B) 

Online hodiny – v době rozvrhu 

12. 10. 

Oprava velkých testů z lekce 1 

Lekce 2 – Movies-films : Speaking What is the best film you have ever seen? 

Text str. 20 The movies 

Opakování “present perfect” 

13. 10. 

Speaking – different topics and asking questions 

Present perfect x past simple 

Textbook 21/7    Listening 21/8 

16. 10. 

Present perfect versus past simple 

WB 15/6     Revision for/ since 

Wb 16/2 

 

HW: slovní zásoba 2A+2B, v Teamsech bude zadán kvíz used to, Kahoot – present perfect 



Vyučující: Lucie Wladařová 

1/ ONLINE LESSON Tuesday 13/10 9 AM 

Prepare your classbook page 13 – we are going to listen to the dialogues and practice – 
exercises 4a + 5a 

Workbook page 9 exercise 6 

2/ Workbook page 8 + 9 all exercises, take a photo and send it to ZADÁNÍ in Teams – see 
ZADÁNÍ 

 

CHEMIE 

Vyučující: Kamila Zvědělíková 

Chemici, dokončete laboratorní práci na téma Emulze (nezapomeňte na správné členění práce 
a vše pečlivě popište-pomůcky, chemikálie, postup, závěr). Práci odevzdáte 19. 10. 

Do sešitu na laboratorní práce vypracuj odpovědi na otázky (učebnice str. 7-22): 

- Co to je chemie? 

- Co to jsou tělesa a látky?  

- Jak poznáváme vlastnosti látek? 

- Odpověz na otázku č. 2 a 3 str. 12? 

- Překresli obrázek 29: Změny skupenství látek (str. 22). 

Zopakujte si názvy a značky chemických prvků, které jste si zapsali do tabulky v sešitě. Pracujte 
s periodickou soustavou prvků (prvek v PSP vyhledejte, určete jeho periodu a skupinu).  

 

DĚJEPIS 

Vyučující: Irena Syblíková 

České stavovské povstání, bitva na Bílé hoře 

Podívej se na slavný den: https://www.slavne-dny.cz/episode/10008032/bitva-na-bile-hore 

a odpověz na otázky do sešitu, celou větou. 

Co se stalo při defenestraci roku 1618? 

Proč došlo k defenestraci? 

Proč si zvolili stavové za krále Fridricha Falckého a nechtěli Ferdinanda II. Habsburského? 

Kdo proti sobě bojoval v bitvě na Bílé hoře? 

Kdo bitvu vyhrál? 

Jakou víru přikázal Ferdinand II. Habsburský Čechům? 



INFORMATIKA 

Vyučující: Jan Hájek 

Dokonči na kpbi.cz 10 lekcí a odevzdej diplom ze základního kvízu, pak se pusť do kvízu plus. 
Odevzdávej vše v Teams (jako vždy). 

 

 

 


