
Třída: 8.C 
 

  

  Předmět: Vzdělávací nabídka pro domácí přípravu žáků: 

    

Český jazyk a 

literatura 

Mluvnice 

uč. s. 29: 

- stručné výpisky do sešitu viz modrá tabulka 

- 29/1 písemně do seš.mluvnice celé věty - označit spojovací výrazy, doplnit 

čárku a označit významový poměr 

uč.s.34: 

- do seš.mluvnice - test č. 4 (jen čísla a písmena, např. 1)a...) 

uč. s. 35: 

- stručný zápis do seš. mluv. viz modrá tabulka 

- cv.35/1 do sešitu celé věty - označit větný člen a významový poměr 

Sloh 

- vypracovat strukturovaný životopis (vyhledat šablonu na internetu, 

vymyslet si údaje o vzdělání atd.) a poslat p.uč. Kubátové na školní mail 

Literatura 

- přečíst 1 knihu z doporučené četby dle vlastního výběru, po návratu bude 

test, může být i jiná kniha od zadaného autora  

Anglický jazyk 

J.Fialová - učebnice s. 33/4a, 6/a,b. Pracovní sešit – s. 25/4 

 

A.Šimonovská - dodělat projekt (Teenagers‘ lifestyle) – po návratu do školy 

vybírám a prezentujete 

Učebnice – str. 41 – vypracovat úkoly do sešitu, z textu vypsat do slovníčku 

neznámá slovíčka včetně českého překladu + do sešitu napsat ke každému 

odstavci shrnutí v jedné větě = 8 vět celkem 

Pracovní sešit – (kdo nestihl) str. 28; 30/1; 32/1 

Německý jazyk Učebnice s. 70/7,9,10. Pracovní sešit – s. 61/6,7,8,9 

Ruský jazyk Pracovní sešit – s. 42/4,5 a 43/1  

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 Učebnice s. 91 – 97 – Revoluce 1848 – přečíst + otázky za texty  

Občanská výchova Zopakovat daňový systém v ČR  

Fyzika 
Uč.s.84 – 87/Var.kapalnění + Uč. s.87/Otázky a úkoly O 1, 2, 3, 4, 5,6, U1, 

2 + Uč. s.89/Otázky a úkoly O 1, 2, 3 

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  

  

Přírodopis 

učebnice s.62 - 68 výpisky 

nakreslit obr. s. 62/ obr. 119 dýchací soustava 

nakreslit obr. s. 66/ obr. 126 složení krve  

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


Zeměpis Učebnice zeměpisu ČR s. 4,5,6,7 – přečíst + otázky a úkoly k opakování  

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

Výtvarná výchova Příběh včely - komiks 

Tělesná výchova Každé ráno si zacvič. 

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

pitný režim. 

Volitelné předměty 

KAJ – M.Housková - učit se slovíčka a fráze na téma: "People: looks and 

feelings". Materiál na to máte (celý pracovní list), po návratu bude 

zkoušení. 

Volitelná INF - Bezpečnost na internetu - www.kpbi.cz  

 

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

 

http://www.kpbi.cz/

