
8. A 

Český jazyk - dokončit pracovní listy vlepené do mluvnického sešitu + str. 57 učebnice, 
vypracovat podle zadání do sešitu 

F – 8.ročník 

Dokončujeme Meteorologii – pracovní listy Meteorolgie 1 až 4. V učebnici číst str. 74 – 80. 
Vybrat dva pracovní list dle svého uvážení a ty vyplněné odevzdat na mail.  

 Ov- 8.A  

Občanská výchova – právní minimum – učebnice str. 55 – 61  

Výchova ke zdraví –prakticky uplatňovat naučené poznatky v praxi 

Anglický jazyk: 1. Skupina 8.A 

- trénovat nepravidelná slovesa podle seznamu nepravidelných sloves ve šk. sešitě 

- procvičovat si předpřítomný čas ve cvičeních online 

- procvičovat si slovní spojení 5. lekce – podle přehledu ve šk. sešitě a online 

- cvičení v PS str. 46/1; 44/1; 44/3, 4; 49/4 

Anglický jazyk: 2. Skupina 8.A 

Nepravidelná slovesa – jsou na přebalu pracovního sešitu nebo vlepený seznam v pracovním 

sešitě, vypracovat cv. str. 46/1 křížovka, píšeme třetí tvar slovesa – past participle 

Procvičování a zadání práce budou vždy na školních stránkách angličtiny 

www.scholaviva.wordpress.com 

Email pro komunikaci s žáky a rodiči: anglictina.viva@gmail.com 

 

Přírodopis  

Onemocnění kožní soustavy, učebnice str. 75, přečíst, vypsat si onemocnění do sešitu 

- Vypracovat si otázky a úkoly na str. 75 do sešitu 
- Str. 25 zkusit vyplnit pracovní sešit, název kapitoly Kůže 

 

Matematika 8.A 

M: Zopakuj si mocniny s přirozeným mocnitelem. Projdi si znovu látku a příklady, které jsme 
společně vypracovali do školního sešitu. Také text v učebnici - strana 97  až 98. Vypracuj do 
školního sešitu cvičení: učebnice 99/ 13 a 14; pracovní sešit 85/18; 86/21 první dva, 85/17 f a 
i. Vše mi do čtvrtka 19.3. 8 hodin ráno odešli ke kontrole na můj mail: 
stoklaskova@zspostrelmov.cz 

 

http://www.scholaviva.wordpress.com/
mailto:anglictina.viva@gmail.com
mailto:stoklaskova@zspostrelmov.cz


Dějepis 

Učebnice str. 61-63 – přečíst, odpovědět na otázky za článkem. Udělat výpis do sešitu. 

Vypsat to tučné nebo opsat  zelený rámeček na str.63. 

Pokusit se vypracovat v PS str.22-23. 

Zeměpis 

Zopakovat celou jihovýchodní Evropu str.52-58. PS – str.34-35. 

Chemie 

Uč. str.56-57 procvičit vyčíslování rovnic. Str.58-59 přečíst a vypsat do sešitu slitiny kovů. 

PS str.24-25. 

Německý  Jazyk   

NAUČIT SE VŠECHNY FRÁZE V PS-STR.79 A NAUČIT SE JE TAKÉ SPRÁVNĚ ČÍST. 

H V   8.TŘÍDY 

Učebnice od str. 85-90 BAROKO pročíst, vypracovat zápis na papír. 

Poslech ukázek na www.youtube.com 

DOMÁCNOST  8.A 

Vyhledat oblíbený recept, zapsat na papír a také pro rodinu uvařit. 

VV 8.A 

Nakresli JARO 

PV dívky – pěstitelství – péče o pokojové květiny – najít na internetu, přečíst. 

PV – hoši 

Při vycházce do lesa si všímej dřevin kolem sebe. Jaké dřevo se na co využívá?? 

 

http://www.youtube.com/

