
VIII.B - Učivo od 18. 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. Klasnová 

 

Odkaz na všechny angličtiny na webové stránky mám zde 

https://anglictinaspolecne.tridnistranky.cz,  

jméno anglictinaonline,  

heslo ucimesespolu 

 

Anglický jazyk – p.u. Charvátová 

 

WB str. 46/1,2 

Tento týden ve čtvrtek  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) 

 

Německý jazyk 
 

Byla zřízena třídní stránka pro Nj. Prosím zadejte tuto adresu, která není zatížena heslem a je veřejná: 

 

www.nemcina8.tridnistranky.cz 

 
 
 



Zeměpis 
 

Ahoj, 

 

posílám Vám další úkoly.  

Pilné včeličky ocením. 

 

Budete pracovat 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. 

 

Itálie a Řecko (atlas str. 38 - 39, učebnice str. 40 – 41)  

… a také máš ten perfektní 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 29.5.2020 opět na adresu  petrvaneksen@seznam.cz    nebo na WhatsApp. 

Máte na to dva týdny. Buďte pilní a užívejte života.  

 

Jsem rád, že jste přišli na popovídání.  Uvidíme se i v pátek 22.5. v 10.00 hodin a každý další pátek. 

https://meet.vpsfree.cz/pvpbzemepis 

         

 

Matematika 
 

POZOR!!! 

Od tohoto týdne budete mít úkoly společné jako třída 8.A. Proto používejte následující odkaz: 

 

https://matematika8ana1zszatec.tridnistranky.cz 

 

Uživatelské jméno: matika8a 

Heslo: 2000amatika 

 

Jen řešení úkolů dále zasílejte na původní adresu pošlete na adresu 
matematika1zszatec@seznam.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 

 

 


