
Matematika – od 22.3.2021 

Zlomky –  

• výpočet zlomku z celku – str. 31/1,2 

• zlomek jako část celku – str.32/1; 33/2,3,4 

Desetinná čísla –   

• sčítání a odčítání desetinných čísel – str.39/2,3; 40/6,7,8,9 

• násobení a dělení desetinných čísel – str.41/ 1,2,3,4; 42/7,8,9 

• převádění jednotek – 42/10; 43/11,12,13 

Geometrie –  

• rýsování rovnoběžek a kolmic, náčrt (od ruky) hranolu a kvádru 

• psaní technického písma – velká tiskací abeceda( dbát na kolmost k lince) 

• výpočet povrchu krychle y kvádru 

Pracovní listy  

• opakování - vyplnit cvičení od strany 13 do strany 19 

• desetinná čísla od strany 20 do strany 25 cvičení 13 

Český jazyk 

Přídavná jména – str.35/10; 36/12,14, nastudovat tabulku na str. 38 

Fyzika – nastudovat zrcadla v učebnici str.63 do str.70, pracovní sešit str.25 – 28 

• k čemu slouží zrcadlo 

• druhy zrcadel – jaká zrcadla se kolem tebe používají 

 

Angličtina     22. 3. – 4.4.  2021, 8.ročník 

Lekce 9       In our flat     ( V našem bytě ) 

Slovíčka – bydlení 

Uč. str. 20/1 – čtení + slovíčka 

Pracovní sešit str 21/ 5,7,8 

Happy Easter – Veselé Velikonoce : pracovní list – slovesa doplň k obrázkům       ( využij 

překladač ), nalepit do sešitu 



 

                               6. – 11. 4. 2021 

Pracovní list: čas – hodiny  - vyplnít a nalepit do sešitu 

                      Učebnice str. 24/1  - 11.lekce 

Procvičování slovíček - můžete využít tyto internetové stránky : 

https://testi.cz/ 

https://decko.ceskatelevize.cz/hry                     Angličtina s Bílou paní 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk  

https://www.youtube.com/              

https://www.jazykynanetu.cz/anglictina-on-line.html 

 

Přírodopis - úkoly pro 8. L do 16. 4. 2021 

 

1.  Vylučovací soustava- stavba a funkce, prostuduj str. 43-44, pokus se 

      odpovědět na otázky na str. 43. 

2. a) Stavba a funkce kůže. Prostuduj str. 45-46, pokus se odpovědět na otázky  

         na str. 46. 

    b) Nakresli na papír obrázek na str. 45: Stavba kůže 

    c) Shlédni video na youtube- zadej: 1)  8. Třída (Př, 38) – Kožní soustava 

                                                                   2) Trávicí soustava 

                                                                    3) 8. Třída (Př, 31) – Dýchací soustava 1 

                                                                                                        Dýchací soustava 2 

Zeměpis 

1. Jihovýchodní Evropa – Státy, poloha, povrch, průmysl, zemědělství, 

    obyvatelstvo, učebnice str. 46 

2. Státy jihovýchodní Evropy: Slovinsko, Černá Hora, Chorvatsko, Bosna a  

https://decko.ceskatelevize.cz/hry
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk
https://www.youtube.com/
https://www.jazykynanetu.cz/anglictina-on-line.html


    Hercegovina, Srbsko, Severní Makedonie, Rumunsko, Bulharsko.  

    Prostuduj str. 46-49. Pokus se odpovědět na otázky na str. 49. 

3. V pracovním sešitu vypracuj cvičení na str. 36- 37. 

4. Shlédni videa na youtube- zadej: JV Evropa 

                                                                Test, Poznáš státy Evropy 

Dějepis 

Palacký a národní obrození – učebnice str. 38 – 39, pracovní listy str.30/cv.1 

Rok 1848 – učebnice str. 40 - 41, pracovní listy str.32/1 

Hospodářský rozvoj po roce 1848 – učebnice str. 42 – 43, pracovní pisty str. 34/4 

 

 

 

 

 

 

 


