
VIII.B - Učivo od 6.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 

 

Zeměpis  
Ahoj, 

 

tak Vám posílám další várku úkolů. Nejprve chci pochválit všechny, co mně poslali poslední úkol.  

I když jsem práce neznámkoval, věřte mi, že jejich vypracováním jste si hodně pomohli k pěkné 

známce na vysvědčení. 

 

A teď nové: 

 

Podle této 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. 

 

Velká Británie a Irsko (pozor! Irsko a Severní Irsko – není to to samé) (atlas str. 34, učebnice str. 36) 

Francie (atlas str. 35, učebnice str. 38) 

 

Opět se můžete podívat na: 



https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/4986-staty/ 

nebo nově na: 

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis?stupen=2-stupen-zs 

 

Ofocené sešity pošlete do 15.4.2020 opět na adresu  petrvaneksen@seznam.cz    nebo na WhatsApp. 

V klidu a nespěchat. Buďte pilní a mějte se dobře. 

 

A budou Velikonoce – tak Vám přeji pěkné prožití těchto hezkých svátků!!! 
 

                                                                       

                                                                                           Váš třídní 

 

Matematika  
Opakování z učebnice MATEMATIKA 8 

Výrazy 
1) Str. 105/ 2 

2) Str. 106/ 5 

3) Str. 106/ 6 

4) Str. 107/ 1 

5) Str. 107/ 3 

6) Str. 107/ 4 

7) Str. 108/ 8 

8) Str. 109/16 

9) Str. 111/ 3 

Nápovědou vám mohou být pracovní listy, které jsme ve škole počítali. 

Vyřešené příklady mi, prosím, pošlete na adresu matematika1zszatec@seznam.cz nejpozději do 

19.dubna 2020. 

 

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 

 

 


