UČIVO PRO 8. ROČNÍK
Český jazyk
Mluvnice
Str. 64, cv. 6, 7, str. 66, cv. 10 a, b, c, d, e – písemně.
Sloh
Str. 115, cv. 10 – písemně, str. 116, cv. 11a, b – písemně.
Literatura
Str. 133 – 142 – přečíst a zapsat do sešitu, str. 140 – Máj – 14 řádků naučit se
zpaměti.
Mgr. Eva Lauberová
Matematika
Algebra:
Opakování sčítání a odčítání mnohočlenů (ale i zlomků!!!) a nezapomenout na
záporná čísla).
Násobení mnohočlenu jednočlenem, násobení mnohočlenu mnohočlenem.
Rozklad mnohočlenu na součin, Dělení mnohočlenu mnohočlenem (rozšiřující
učivo).
(Udělat si do sešitu výpisky a spočítat všechny příklady k těmto kapitolám v
knížce.)
Geometrie:
Konstrukční úlohy – konstrukce trojůhelníků a čtyřůhelníků. (Udělejte výpisky a
vyberte si dle vlastního uvážení 5 příkladů na trojůhelníky a 5 na čtyřůhelníky a
proveďte konstrukci do sešitu.)

Poznámka: Po tomto učivu jsme měli psát čtvrtletní písemnou práci. Napíšeme
si ji, až přijdeme do školy!!!
Fyzika
Elektrický odpor, Ohmův zákon, Sériové a paralelní zapojení odporů (str: 64 –
66).
Potenciometr.
(Udělejte si výpisky!!!)
Spočítat do sešitu všechny příklady na straně 66. (Bude to známkované!!!)
Mgr. Pavel Mader
Anglický jazyk
Lekce 5 A-C
Učit se slovíčka z pracovního sešitu a tvary nepravidelných sloves str. 71.
Strana 56
Čtení textu, umět překlad. Ústně.
Gramatika – předpřítomný čas (vysvětlení je v pracovním sešitě strana 72).
Strana 58
Čtení textu, umět překlad. Ústně.
Strana 60
Čtení textu, umět překlad. Ústně.
Do sešitu vypracovat:

Strana 60 cv. 2 – napsat co k sobě patří a přeložit do čj.
Strana 61 cv. 3 – odpovědi na otázky celou větou.
Mgr. Michaela Mašterová
Dějepis
Přečíst, udělat výpisky, naučit se dle otázek v textu a slovníčku na konci kapitol:
Rusko – s. 113-116. (1. a 6. 4.)
Významné státy mimo Evropu – s. 116-118. (8. a 15. 4.)

Můžeš také něco nakreslit do sešitu!
Německý jazyk
Lekce 3
1) Procvičování: Dny v týdnu, měsíce, hodiny, počítání do 20.
2) Slovíčka s. 43, 44, 45, 64, 65 (2x) – opakovat a procvičovat.
3) Písemná cvičení – 47/4,5.
4) Gramatika s. 54-56 – opakovat a procvičovat.
5) Mein Hut, Mückenhochzeit, Wir sind Musikanten, Alle meine Entchen
https://www.youtube.com/watch?v=TBT6edKlNj4 – nácvik písní – viz
YouTube.
6) Němčina s Mitzi a Maus – ČT –
https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=2512703#N – do
lekce 3 opakování a procvičování + 4-6 (nové se zápisem).
Vše se učit a procvičovat průběžně.
Občanská výchova

K 7. 4. a 14. 4. si připrav 1 pozitivní aktualitu bez spojitostí s koronavirem a
zašli ji e-mailem na adresu: skolabuk@seznam.cz. Nejlepší (obsahem a formou)
budou patřičně ohodnoceny. (Ctrl+C a ctrl+V používej s rozmyslem.)
Výpočetní technika
Otevři si na internetu program Tinkercad, přihlas se a zkonstruuj ježka v kleci
dle návodu https://www.youtube.com/watch?v=NopsGPyIUEw. Ježka exportuj
a pošli na adresu: skolabuk@seznam.cz. Nejlepší práce budou po zásluze
oceněny a povedení ježci i s klecí budou vámi vytištěny po návratu do školy.
(Navíc si můžete přečíst něco od Jaroslava Foglara. Může to být i komiks, který
si dej do čtenářského deníku.)
Mgr. Erich Kříž
Zeměpis
Zpracuj do sešitu str. 64, otázky 1,2,3.
Přírodopis
Zpracuj písemně otázky str. 66, otázky 1,2,3,4.
Prostuduj téma: Člověk a dědičnost.

Mgr. Miloslav Antony
Chemie
Jsou všechny kyseliny nebezpečné? Přečíst, opsat vzorce kyseliny uhličité,
siřičité, chlorné, str. 88-89.

Mgr. František Hořínek

