
Distanční výuka 8. třída od 12. – 16. 10. 2020 

Český jazyk: Rozbor vět podle cvičení nalepeného ve školním sešitě 

                       Pracovní list – zatržená cvičení 

                       Dopsat slohovou práci – Charakteristika literární postavy – ti, co neodevzdali   

     

Anglický jazyk – p. uč. Alena Hornychová 

 

- Irregular verbs – all 40 from the list (nepravidelná slovesa – všech 40 ze seznamu) 

- Past tenses – simple and continuous (minulé časy – prostý a průběhový) – Workbook 

ex.5/p.27 

- Book p. 36 – Murder in the Library – learn vocabulary and answer the questions (nauč 

se nová slovíčka a odpověz na otázky) 

- Rooms and Furniture in the House (místnosti a nábytek v domě – opakování slovní 

zásoby) – Workbook p. 28 and ex. 3,4/p.29 

- BACK AT SCHOOL (po návratu do školy) – TUESDAY = home work check, 

WEDNESDAY = irregular verbs test (from the list) 

 

Anglický jazyk  - p. uč. Yvona Machačová 

1. Připravujeme se na test IRREGULAR VERBS ( dalších 20 sloves ze seznamu pracovního 

listu) 

2. WORKBOOK : dokončíme 28 – 29 / vše 

3. WORKBOOK : seznámíme se s VOCABULARY – KIDS ( 76)   

4. BOOK : přečteme si KIDS – VIRTUAL SOAP ( 38) – WHAT´S VIRTUAL SOAP? 

5. WORKBOOK : (30) – EXERCISE (1) 

BACK TO SCHOOL : TUESDAY ( Check your homework), WEDNESDAY ( test irregular 

verbs), THURSDAY (  Kids) 

 

Dějepis: 

 Habsburská monarchie po třicetileté válce – vypracovat pracovní list 

 (v úterý 13. 10. prověrka) 

Zeměpis:  



pracovní list – vypracovat 

 

Občanská výchova: 

 pracovní list – vypracovat 

 

Německý jazyk  

pracovní sešit str.88/8, str. 89 – 92 – kromě cvičení 16 

                            učit se slovíčka  - pracovní sešit str. 99 – 101 

Přírodopis 

  - učebnice str. 22 – 23 – Hlodavci – vypsat zbývající zástupce 

 

Matematika 

- počítejte příklady podle zadání (především je třeba splnit úlohy označené 

vykřičníkem), na listu se zadáním je přehled příkladů pro výpočty mocnin 

- určitě to zvládnete i bez kalkulačky 

Fyzika 

- je třeba ovládat převody jednotek délky, času a rychlosti 

- pracovní list: povinně 2-8; určitě stojí za to spočítat aspoň něco z 3-1; ostatní úlohy 

pro zájemce 

Chemie 

- stojí za to si zopakovat probranou látku na pracovním listu 1 

- můžete nahlédnout do pracovního listu 2 a zkusit vyplnit některé z úloh (témata ve 2. 

části listu budeme teprve probírat) 

Finanční gramotnost 

- vyplňte pracovní list (příjmy), který jsem vám dala ve středu při hodině 

 

Ruský jazyk 

po dokončení učiva 7. třídy, budeme pokračovat v jednoduchých opakovacích cvičení 

v pracovním sešitě 8. třídy. Vypracujte si prosím 8/14, 9/15, 10/18,19. 



Pokud byste si s něčím nevěděli rady, jsem vám k dispozici na telefonním čísle školy 

499 888 134 v době výuky ruského jazyka dle normálního rozvrhu, který máme od začátku 

školního roku. Ve většině cvičení ovšem můžete ke kontrole využít klíče, který je na konci 

pracovního sešitu. 

 


