
VIII.A - Učivo od 11. května – (v platnosti zůstávají úkoly i dřívější!!!) 
Český jazyk  
 

Mgr. Jana Ptáčková, v případě jakýchkoli dotazů, piště na e-mail: ceskyjazyk2000@gmail.com  

 

Pokud někteří žáci mají z důvodu dlouhodobější absence sešity u mě, piště na papír, pak se vše do sešitu nalepí.  

 

Všechny informace k domácí výuce zde: 

https://1zszateccestina8.tridnistranky.cz/prihlaseni/  

přihlašovací jméno: zak8 

heslo: cestina8 

Sledujte, úkoly a informace budu pravidelně aktualizovat.  

POZOR! Sledujete, pro jakou třídu je zadaný úkol – jsou rozdílné pro třídu 8. A a 8. B  

 

Anglický jazyk – p.u. Charvátová 

 

Na tento týden pouze slovní zasoba 5.lekce (přepsat do školního sešitu a naučit).Vyfotit a 

opět poslat na email. 

Každou středu od 11:00-11:40 hod budu online na  https://meet.vpsfree.cz/klarach8 

(případné nejasnosti můžou žáci konzultovat přes whats up,messenger,nebo email 

klarusinka.k@seznam.cz) 

 

Anglický jazyk – p.u. Štrossová 

      
Dobrý den,  

veškeré potřebné informace a domácí úkoly od teď najdete na těchto stránkách: 

http://1zszatecanglictina8a.tridnistranky.cz 

jméno: anglictina8A 

heslo: 2000anglictina8A 

 

Německý jazyk 
 
Byla zřízena třídní stránka pro Nj. Prosím zadejte tuto adresu, která není zatížena heslem a 
je veřejná: 
 
www.nemcina8.tridnistranky.cz 
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Dějepis 
Pracujte s texty v učebnici Dějepis  pro 8. ročník 
Úkoly od  11.5. do 25.5.  

 

 

 

Připomínám opozdilcům, kteří ještě neodevzdali minulé úkoly, že mají možnost to ještě 

napravit. Ponechávám tedy minulé zadání , na které navazuje nový test. 

 

 

PROMĚNA RAKOUSKÉHO CÍSAŘSTVÍ 

Str. 82  - 87  ( přečíst ) 

Vypracovat krátké poznámky do sešitu ( str.87 ) 

 

ROZVOJ HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH 

Str. od 88 – 90   + obrázky str. 90 ( přečíst ) 

Vypracovat krátké poznámky do sešitu  ( str. 90 ) 

 

Opakování učiva  

Prohlédni si světové vynálezy a objevy  ( str.  77 – 80 + 90  ) ( děkuji) 

 

Děti , dávejte mi i ostatním  tipy na pořady TV , které teď často vysílají . Jestli se Vám něco 

líbilo, doporučte nám to také.  

 

Zápis do sešitu (zápis z učebnice ) 

Nezahálejte, odpočiňte si, ale nezanedbejte důležitou látku z dějepisu. Těším se na Vás . 
 

  Cokoliv budete potřebovat, pište. 

  Můj e-mail: Kumstyrovaj@seznam.cz              

                                                         

Děkuji  žákům za plnění domácích úkolů. 

 

Zajímalo  by mne , která látka z dějepisu Tě dosud zaujala a tvé krátké zdůvodnění proč . 

Napiš mi to nejméně na 3 – 4 řádky ( samozřejmě se můžeš rozepsat, ráda si to přečtu ) . 

Věřím, že některé období lidské historie je i pro tebe zajímavé. Moderní dějiny jsou ještě 

před námi, to si necháme na později.   
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Dobrovolný úkol  - poznej místo do 22.5. 

Indicie :  Ze Žatce vyrazíš  směrem do Krušných hor  

                Projedeš dvě města ,  pak je to pořád do kopce  

                Obec i kopec nad ní májí podobné jméno  

                V názvu je obsažen jeden kov, ale těžily se tam i jiné suroviny 

                V 16. století byla obec povýšena na Horní město              

               Nadmořská výška obce je 845 m  

 

 

Habsburská monarchie v 2. pol. 19. století do 22.5. 

                                                                       ------------------------------------------------------------------------------ 



Práce s textem : 

 

1.) K nejvíce  pronásledovaným  vlastencům patřil novinář --------------------------------------------------- 

Za svou činnost byl policií zatčen a odvezen do městečka ------------------------------------------------ 

v -----------------------------------------, kde žil tři a půl roku ve -----------------------------------------------. 

Tam napsal tři známé satirické skladby. Po návratu domů brzy ----------------------------------------. 

Při pohřbu se nenašel člověk, který by se odvážil rozloučit se s ním smutečním proslovem.  

Jen spisovatelka ------------------------------------------------------ ozdobila jeho čelo ----------------------

--------------------------------------------- s ---------------------------------------------------------------------------. 

 

 

2.) Čeští umělci ( např. Bedřich Smetana, Vítězslav Hálek a Josef Mánes ) se scházeli ve spolku ----

----------------------------------------------------------.  Známý byl pěvecký sbor ------------------------------. 

Zpočátku byli členy spolků jen muži. Časem začaly vznikat i ------------------------- spolky. V Praze 

byl založen např. ---------------------------------------------------------------------------------------------------, 

ve kterém se ženy seznamovaly s technickými novinkami pro domácnost  např. ------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.  

 

 

3.) Popularitu si T.G.Masaryk získal svým postojem ve sporu ----------------------------------------------, -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a 

vystoupil na obranu  --------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

4.) Které země patřily do Rakouska – Uherska -------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

5.) Vysvětli pojem Rakousko – Uhersko ------------------------------------------------------------------------a 

kdy vzniklo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

6.) Jaký byl rozdíl mezi Ústavou vydanou roku 1861 a  roku 1867 ? 

1861 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1867------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



 

 

       7 )   Vypiš co víš o Národním divadle 

              Kdy byl položen základní kamen ke stavbě Národního divadla ------------------------------------------ 

              Kdy bylo ND otevřeno --------------------------a jakou operou ----------------------------------------------   

              ND navrhl architekt ------------------------------------------------- 

              Autorem opony ND ---------------------------------------------- 

               Na malířské výzdobě se podílel ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

   

        8)  Napiš vše co víš  o T.G.Masarykovi ------------------------------------------------------------------------------  

             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

        Jak se Ti pracovalo ? -----------------------------------------------------------------------------------------------------          

 

Matematika  
 

Vše pro matematiku najdete na stránkách https://matematika8ana1zszatec.tridnistranky.cz 

 
Uživatelské jméno: matika8a 
Heslo: 2000amatika 

https://matematika8ana1zszatec.tridnistranky.cz/


 
 

Fyzika 

 
Vše pro fyziku najdete na stránkách https://fyzika8na1zszatec.tridnistranky.cz 
 
Uživatelské jméno: fyzika8 
Heslo: 2000fyzika8 
 
 
 

Chemie 

 
Vše k chemii najdete na stránkách https://chemie8na1zszatec.tridnistranky.cz 
 
Uživatelské jméno: chemie8 
Heslo: 2000chemie 
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