
Třída: 8.A 
 

  Předmět: Vzdělávací nabídka pro domácí přípravu žáků: 

Český jazyk a 

literatura 

mluvnice - s. 30/cv. 5, s. 34, s. 35 - opsat oba rámečky, cv. 1, s. 36 - cv. 4,  

literatura - četba knih ze seznamu doporučené literatury 

Anglický jazyk Pracovní sešit: 30/1,2,3; 31/6; 32/2,3; 33/5 

Německý jazyk 

Naučit se slovíčka L8/str.75 pracovní sešit 

Pracovní sešit:str.68/1,2 

str.70/6 

str.71/11  

Ruský jazyk 
Naučit se názvy měsíců učebnice str. 87-88 

Pracovní sešit str. 46 cv.1 

Matematika 

uč. 2.díl - 19/1,3   20/4-7  21/8  22/9-12  25/5-9   71/2,3,4 

 a procvičovat rovnice na stránkách 

https://www.priklady.com/cs/index.php/rovnice-a-nerovnice 

Dějepis s. 91-98 - přečíst, vypracovat odpovědi na otázky pod textem 

Fyzika 
Elektrické jevy - zopakování str. 98-115, vypracovat: str. 102 otázky 3,4, str. 

108 otázka 1 

Chemie 

 procvičovat prvky 

 procvičovat atom, molekula, iont, chemická vazba 

 naučit se koncovky (-ný, - natý…………….) 

 příští týden na stránkách školy ve složce Informace – Webové stránky tříd a 

předmětů – Chemie 8. ročník bude prezentace na KOVY, vypracujte do sešitu 

poznámky (skončili jste u zlata)  

Přírodopis 
Smyslové vnímání – chuť, čich, sluchové a zrakové ústrojí – prostudovat + 

poznámky, cvičení PS 

Zeměpis 
Zeměpis - dokončit povrch a vodstvo ČR (pracovní listy předány v hodině), 

vypsat poznámky do sešitu ze str. 8,9 (vodstvo ČR), 10,11 (podnebí ČR) 

Výtvarná výchova 

Najít si na informace o onemocnění COVID-19 a schéma koronaviru a vytvořit 

informační leták nebo plakát na téma: „Jak zabránit onemocnění“. Formát 

stránky: A4 

Tělesná výchova Každé ráno si zacvič. 

Pracovní výchova 
Zpracovat týdenní jídelníček dle zásad zdravé výživy. Strava 5x denně, pitný 

režim. 

Výchova ke zdraví Bezpečnost na internetu - www.kpbi.cz 

Hudební výchova Najít na youtube karaoke oblíbené písničky a trénovat, včetně choreografie.  

Volitelná Inf Bezpečnost na internetu - www.kpbi.cz 

Konverzace AJ 
učit se slovíčka a fráze na téma: "People: looks and feelings". Materiál na to 

máte (celý pracovní list), po návratu bude zkoušení.  

 

Po návratu do školy prosím přinést vyplněné formuláře s volitelnými předměty na příští rok! 

https://www.priklady.com/cs/index.php/rovnice-a-nerovnice
http://www.kpbi.cz/
http://www.kpbi.cz/

