
VIII.A - Učivo od 4. 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 

 
Uč. str.58/1 přeložit ústně a otázky vypracovat do sešitu 

opakovat nepravidelná slovesa z přední strany WB všechny tvary 

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 

 

Zeměpis 
Ahoj, 
 
posílám Vám další úkoly. Jsem rád, že se přidali i další a posílají mi své práce. 
Opravdu to u všech ocením. 
 
A teď nové: 
 



Budeme probírat jižní Evropu. Ještě než začnete popisovat jednotlivé státy, tak, jak jsme to dělali 
dosud, napíšete krátké úvodní povídání o jižní Evropě. Takže napíšete nadpis: 
 
                                               Jižní Evropa 
 
…a dál bude napsáno to, co sami vymyslíte… maličko napovím: něco o podnebí, z toho vyplývajícím 
zemědělství, obecná charakteristika států – jsou u moře – co se z toho dá odvodit… 
Rád bych, abyste se nad tím zamysleli sami, potom si to budete lépe pamatovat (učebnice Ti napoví 
víc). 
 
A dál budete pokračovat podle známé osnovy: vypracuj do sešitu Z stručnou charakteristiku 
uvedeného státu: 
 
1. poloha státu (moře, oceány, zálivy, ostrovy) 
2. povrch a vodstvo státu (názvy!). 
3. hlavní město a názvy několika větších měst v zemi. 
4. významná odvětví hospodářství tohoto státu. 
5. známé, navštěvované památky státu. 
 
Španělsko a Portugalsko (atlas str. 37, učebnice str. 40 – 41)  
… a také máš ten úžasný internet.  
 
Stále platí, že se můžete podívat na: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/4986-staty/ 
nebo na: 
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis?stupen=2-stupen-zs 
 
Ofocené sešity pošlete do 15.5.2020 opět na adresu  naseskola.poradce@seznam.cz 
V klidu a nespěchat. Buďte pilní a mějte se ještě lépe, než jste se měli dosud.  
 
Jsem rád, že jste přišli na popovídání.  Zopakujeme to i ve čtvrtek 7.5. v 10.30 hodin. 
https://meet.vpsfree.cz/pvpbzemepis 

 

Matematika  
 

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

 
Uživatelské jméno: matika8a 
Heslo: 2000amatika 
 

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 
 

 


