8. třída

Čj - mluvnice

ČJ - sloh

Čj - literatura
Matematika

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)
Do ŠS opakování pravopisu str. 19, cv. 3a - 4 řádky + str. 20 cv. 6 - 4
řádky. Stále zůstávají větné členy, jak se na ně ptáme, jak se značí.
Dozvěděla jsem se, že někteří nevědí, co je Pu a Pt. Vše jsme brali v 6.
třídě (neměli jste si vyhodit ŠS) a opakovali v 7. a znovu v 8.! Pk shodný
a neshodný - zapsat do ŠS (str. 80) - opsat tabulku do ŠS + zopakovat,
doučit (brali jsme). Procvičit do ŠS str. 80 cv. 1a - 3,5 řádku- neopisovat
celé věty, jen vypsat Pk s podstatným jménem, které Pk rozvíjí + určit Pk
sh. a Pk nesh. - př. (není ze cvičení) - dívčí copy - Pk sh., nástěnka třídy Pk nesh.
napsat úvahu (zamyšlení) na téma Jak uzavření škol změnilo můj každodenní
život. (Kdo uvažuje o studiu - délka 150 slov, ostatní 100 slov). Pošlete na
moji e-mailovou adresu: sestacisp2018@seznam.cz.
Přečíst text na str. 140 - 145, odpovědět na ot. č. 1, 2 a 3 ze str. 146.
Válec: opsat rámečky do výkladového sešitu a naučit vzorce; povrch uč. str.41;
objem uč. str. 45; do školního sešitu str. 42/1 a str.45/1

Anglický jazyk
Po přečtení Extra reading 7 udělat v PS 65/2a,b. Přečíst, zkusit porozumět ER8
PS str. 66/67 - vypsat si neznámá slovíčka do slovníčku.
1) opakování slovíček 1. L.- PS str.19 - vypiš do sešitů z těchto slovíček 3
přelož výrazy - do šk.
šešitů - v kuchyni, v garáži, v obývacím pokoji, doma, na zahradě, ve škole 3)
četba + překlad uč. str. 15 cv.6 - Mein Traumzimmer

Německý jazyk podstatná jména (i se členy), 3 slovesa a 3 předložky

Dějepis
Zeměpis

- opakování látek Velká francouzská revoluce + Napoleon Bonaparte
S pomocí internetu a učebnice - str. 65 vypiš a zapiš vysvětlení těchto pojmů:
Litosféra, hydrosféra, tmosféra, kryosféra, pedosféra a biosféra. Vypiš 3
obnovitelné a 3 neobnovitelné zdroje.

Přírodopis
Fyzika
Chemie

Do sešitu B str. 141/U1,2,5
V příloze soubor hydroxidy 8. tř. a kyseliny 8. tř. Jsou to zápisy do
sešitu. Naučit kyslíkaté a bezkyslíkaté kyseliny.

Tělesná výchova
Občanská výchova přečíst: Ústava ČR

