8. třída

Čj - mluvnice

ČJ - sloh
Čj - literatura
Matematika

Anglický jazyk

Rozpis úkolů k samostudiu: (pokud máte možnost, zápisy do sešitů
si můžete vytisknout a vlepit) Dále využívejte online zdroje:
onlinecviceni.cz, skolasnadhledem.cz, nadalku.msmt.cz, e-knihy volně ke
stažení, výukové pořady České televize)
Zůstává opakování větných členů + druhů vedlejších vět. Do ŠS
vypracujte ze str. 78 -79 cvičení 1 - 4 řádky. Neopisujte, jen vypište Pu, s
pomocí tabulky určete druh + vypište Pt a určete pád. Pravopis - str. 25
cvičení 1a od 5. řádku do konce cvičení.
Přečíst na str. 153 + 154 žlutý rámeček úvaha, udělat výpisky.
Přečíst text na stranách 136 - 140, odpovědět na otázky 140/1 a 2.
www.skolasnadhledem.cz/game/3348; procvičení další: hledat krychle,
kvádr;

PS49/1a, b - nejprve přečíst TIPY! 50/3a,b - nepravidelná slovesa příčestí minulé. Napsat slovíčka 8.lekce, přečíst si str. 64/65 -extra
reading 7 - zkusit si přeložit pro sebe, vyhledat neznámá slovíčka,
přípradně zapsat do slovníčku. (Youtube.com - extra english = Hector :) )

1) procvičování slovíček 1. L. - PS str. 19, 2) předložky se 3. p. - uč. str. 14
Německý jazyk cv. 5 - odpovědi na otázky dle obrázku, příklad: Wo steht ein Computer?
Ein Computer steht in dem Arbeitszimmer, 3) PS str. 10 cv. 2 - dle
obrázku, PS str. 11 cv. 5
Opakovat si Velkou fransouzskou revoluci, Napoleona, číst v učebnici
Dějepis
str. 81-85.
Zeměpis

Nové státy na mapě světa - přečíst - uč. Str. 62 - 64, zápis - uč. str. 64 žlutý rámeček shrnutí, otázky uč. str. 64 cv. 1, 2, 5

Seminární práce – kritéria hodnocení

Přírodopis

Fyzika
Chemie
Tělesná výchova
Občanská výchova

Seminární práce
1. list : Název práce, jméno a příjmení, školní rok, obrázek
2. list : Obsah (názvy kapitol, strana)
3., 4., 5.,6.list : Text rozdělěný do kapitol
7. list : Zdroje (knižní – název a autor, internetové – zkopírovaná
adresa)
8. list : Slovník (význam cizích slov)
9. list : Příloha (obrázky, fotky s popisky)
Nezapomeň na číslování stran !
Písmo: Arial, velikost 12, nadpisy velikost 14, zarovnání do bloku
Práci je možné napsat ručně
Téma: Trávicí
soustava, metabolismus, vylučovací soustava, kožní soustava, nervová
soustava, žlázy s vnitřním vyměšováním, smyslová ústrojí, rozmnožovací
soustava
• Ne popis soustav, ale to co se jich týká ( nemoci, úrazy, ….)
konzultace na:
ucitelka.in.zsdp@seznam.cz ( konzultace témat, průběžná kontrola
práce)
Ohmův zákon, Elektrický odpor - číst str. 137 - 141; Do sešitu opsat
rámeček str. 139 a vzorové příklady str. 140
Názvosloví hydroxidů: nazvoslovi.cz/studium/hydroxidy - opsat do
sešitu; www.skolasnadhledem.cz - hledat oxidy
Ranní rozcvička - 20 dřepů, 20 kliků, 20 angličáků, 1 min. "prkno"
přečíst: Ústava ČR

