
8. třída Zdroj učiva Poznámky/Komentáře

Mluvnice UČ 72/11,12; 73/2
Opakovat základní a rozvíjející větné 

členy UČ od str.72

Sloh

Čtení/literatura číst Babička, K.H.Borovský;recitace! 77-82; 84-87

Aritmetika

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

str.66

uč. Str. 50-51(do šk.sešítu), PSstr.37-39

slovíčka celá 4.lekce

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

naučit slovíčka

RJ
Opakovat probrané učivo a slovíčka 

7.lekce
PS 60-61(Vše vyplnit!)

Vyhledat a poslouchat 

současné ruské písně

Z

Zopakovat si Německo uč. str. 28 - 29 +  

přečíst v učebnici téma Severní Evropa 

str. 35 + téma Západní Evropa str. 36 - 38 

+ zapsat do školního sešitu poznámky ze 

souboru ZEMEPIS_8B_ZAPIS DO 

SESITU.pdf

učebnice Zeměpis světa 3 + pdf soubor 

na webových stránkách školy s  názvem 

ZEMEPIS_8B_ZAPIS DO SESITU.pdf

D
Revoluce 1848-přečíst+zápis, emancipace 

žen-přečíst+zápis
učebnice s.94-97, s.99-101

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

Učivo

ČJ

M

AJ

F



Svalová soustava - str. 63 - 65, přečíst + 

udělat zápis a naučit

učebnice + zápis: funkce svalů, nákres 

obrázku a popis svalu str. 63, prostudovat 

nejdůležitější svaly str.64 +  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 

všechny typy cév

Oxidační čísla - přečíst str. 76, 77 + zápis

zápis - st.r 76 jak se značí ox. číslo, jaká 

mohou být u atomů a přepsat tabulku str. 

77 (ox. číslo a odpovídající přípona) 

trvale opakovat všechny 

značky prvků

Halogenidy - tvoření vzorců a názvů 

sloučenin str. 77 přečíst + zápis

zápis - str. 77 - tvoření vzorců z názvu 

včetně doplnění ox. čísel, křížové pravidlo 

+ vzorové příklady (chlorid vápenatý, 

bromid osmičelý)

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