
VIII.B - Učivo od 13.dubna – (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. Klasnová 

 

Odkaz na všechny angličtiny na webové stránky mám zde 

https://anglictinaspolecne.tridnistranky.cz,  

jméno anglictinaonline,  

heslo ucimesespolu 

 

Anglický jazyk – p.u. Charvátová 

 

přečíst a přeložit str.52 učebnice ústně 

-do sešitu odpovědět na otázky z cv.2 

-procvičovat nepravidelná slovesa z přední strany WB 

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) 

 

Dějepis 

 

Pracujte s texty v učebnici Dějepis  pro 8. ročník 

 

Svět ve 2. pol. 19.století  
Str. 64  - 69  ( přečíst ) 



Vypracovat krátké poznámky do sešitu ( str. 67, str. 71) 

 

Druhá fáze průmyslové revoluce  
Str. od 72 - 75  + obrázky str. 77- 80 ( přečíst ) 

Vypracovat krátké poznámky do sešitu  ( str. 76 ) 

 

Opakování učiva  

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

Zápis do sešitu 

Zápis z učebnice  

Svět ve 2. pol. 19.století  67, 71 (( tučný zápis  v rámečku ) 
 

Průmyslová revoluce 76 ( tučný zápis  v rámečku ) 

 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. 
      
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 

 

 


