
8. třída Zdroj učiva Poznámky/Komentáře

Mluvnice Souvětí
uč. strana 98-99 opsat do školních sešitů 

žluté rámečky, písemně 99/2, 3

Sloh

Čtení/literatura

Aritmetika

Geometrie Objem válce
učebnice str.64-66, souhrnná cvičení od 

str.66

AJ slovíčka 4/C, D, texty str.46 a 50 učebnice 

NJ
PS 2.díl: str.4/2, 5/3, 15/20 - doplnit a 

naučit slovíčka

RJ
Opakovat probrané učivo + slovíčka 

7.lekce; PS str. 60-61(Vše vyplnit!)

Vyhledat a poslouchat 

současné ruské písně

Z
Jižní Evropa - přečíst a odpovědět na 

otázky
učebnice str.39 - 41

odpovědi do sešitu zezadu 

str.41/ 1 - 7

D Revoluce 1848 str. 91-97 výpisky do sešitu str. 94-97

Elektrické jevy str. 98 - 101

číst + zápis vše tučné (vše je 

opakování) + otázky a úkoly 

str. 102

Elektroskop str. 104 - 108
číst + zápis žlutý rámeček + 

namalovat elektroskop

Svalová soustava - dokončit nákres popisu 

svalu do sešitu str. 63 + přečíst str. 64 - 65 

nejdůležitějsí svaly těla

str. 63 - 65, do sešitu vytisknout a nalepit 

nebo alespoň vypsat a naučit svaly podle 

souboru pdf na webových stránkách 

školy s názvem SS - svaly.pdf

připravovat prezentace na 

svalovou soustavu!!! (podle 

Vašeho přihlášení)

Cévní soustava - str. 66 - přečíst + zápis

udělat zápis, zapsat všechny funkce 

oběhové soustavy, vypsat tělní tekutiny a 

typy cév

Učivo

ČJ

M

F

P



Oxidační čísla - uč. str.76, 77 - přečíst + 

zápis

zápis - přepsat tabulku str. 77 (ox. číslo a 

odpovídající přípona) 

trvale opakovat všechny 

značky prvků!!!

Halogenidy - tvoření názvů a vzorců 

sloučenin - uč. str. 76 - 77, přečíst + zápis

zápis - zapsat si str. 77 , jak se tvoří z 

názvu vzorec včetně oxidačních čísel 

atomů, křížové pravidlo + vzorové 

příklady (chlorid vápenatý, bromid 

osmičelý) 

zkusit si cvičení  (žárovka) a 

vytvořit 4 vzorce a 4 názvy 

sloučenin

I Excel - funkce průměr příloha - vkládání fce PRŮMĚR.pdf

CH


