
8. třída - týden 6.-10.4. 

 
Český jazyk - opět platí do pátku 10.4. do 11:00! 

Mluvnice 

- tento týden po vás chci, abyste si zopakovali druhy přísudku (minulý týden ho správně určil 

jen jeden z vás!) ZDE 

- opět si procvičili poměry mezi VH, VV a několikanás. větnými členy ZDE 

- a mrkli se na pravopis, obávám se, že jste zapomněli spisovnou češtinu...ZDE 

Literatura 

- přečtěte si komiks Maus, str. 168-172. Místo klasického zápisu připravte 5 otázek na základě 

textu pro spolužáky tak, jak jste zvyklí (do sešitu literatury, i s odpověďmi). Komiks má paní 

knihovnice v knihovně, určitě stojí za přečtení! 
 

Matematika 

Zadání  ZDE     Řešení PS 148-153  ZDE 
 

Anglický jazyk 

Here comes the Easter! 

Žádný dotazník na tento týden, od čtvrtka jsou prázdniny! V PRACOVNÍM SEŠITĚ vypracuj 

stranu 14. 

Dobrovolné: Pusť si video: Historie 

Velikonoc. https://www.youtube.com/watch?v=HL8R158Ujp4 

NT 
 

Fyzika 

Úkoly z minulého týdne přetrvávají. 
 

Přírodopis (splnění do E-ŽK - PŘ4 ANO + odpověď o srdci) 

Milé dámy, milý pane, před námi jsou Velikonoce a tak posílám méně než je zvykem... 

Prostudujte si text o malém a velkém krevním oběhu a nemocech oběhové soustavy ZDE a 

zapište si ZDE 

V E-Taktiku se podívejte na str. 13-14 a na základě prostudovaného textu mi napište, kolik 

stahů vykoná průměrné srdce za 1 nepřestupný rok. 

Užívejme sluníčka, ať se trochu vybarvíme :-) RS 
 

Zeměpis 

Posílám k přečtení studijní materiály o státech Španělsko a Itálie. Oba jsou to velmi důležité 

státy jižní Evropy, obzvláště v dnešní době… ZDE  a  ZDE 

Koukněte na zajímavá 

videa: https://www.youtube.com/watch?v=wBxiMO5wHPQ   https://www.youtube.com/watc

h?v=khTZhCdfxFs 
 

Dějepis 

Jsem ráda, že se někteří z vás podívali na film 12 let v řetězech. Máte body navíc! A ti, kteří 

nestihli, mohou klidně dokoukat, tady časový limit neplatí! 

Tento týden si vypracujte Sjednocení Itálie = ke konci týdne zkontrolujeme znalosti 

sjednocovacích procesů v Evropě opět testíkem... 
 

Německý jazyk 

Zdravím žákyně a žáka 8.tř. V týdnu od 6.4.do 10.4.2020 pracujte především s učebnicí 

- zapište si do sešitů další gramatiku na str.25 - 4. pád "Für wen?" ( Pro koho?) a na té samé 

str. si zaznamenejte do šk. sešitů časování nepravidelného slovesa "geben - dát" a slovesa s 

odlučitelnou předponou "aufrämen - uklízet". 

http://www.zsbenesovnc.cz/files/Druhy-prisudku.docx
http://www.zsbenesovnc.cz/files/pomery.docx
http://www.zsbenesovnc.cz/files/pravopis.pdf
http://www.zsbenesovnc.cz/files/m8_zadani_prace_od_6_dubna.pdf
http://www.zsbenesovnc.cz/files/m8_vysl_148_153.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HL8R158Ujp4
http://www.zsbenesovnc.cz/files/maly-velky-obeh-nemoci.zip
http://www.zsbenesovnc.cz/files/maly-velky-obeh-zapis.zip
http://www.zsbenesovnc.cz/files/Spanelsko.pdf
http://www.zsbenesovnc.cz/files/Italie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wBxiMO5wHPQ
https://www.youtube.com/watch?v=khTZhCdfxFs
https://www.youtube.com/watch?v=khTZhCdfxFs


V PS pokračujte v procvičování slovní zásoby a vypracujte na str. 23 cv. 12. 

A protože vím, že jste moc šikovní, přikládám na procvičování 1 pracovní list. ZDE 

Nezapomínejte na zpětnou vazbu, a to buď formou EŽ, že jste zadané úkoly splnili,anebo 

poslat emailem. Rovněž můžete se mnou i nadále komunikovat přes messenger, budu moc 

ráda. 

Mějte i nadále pěkné dny. J.Malá 
 

Chemie 

Úkoly z minulého týdne přetrvávají. 
 

 

 

8.třída - týden 30.3.-3.4. 

 

 
 

Český jazyk - do pátku 3.4. do 11.00!!! 

Mluvnice - tentokrát jsou cvičení z učebnice, doporučuji prvně okopírovat, a pak vypracovat: 

75/7, 75/10 celé (u e) nedělejte graf, nýbrž klasický větný rozbor, jak jsme zvyklí!) 

Mluvnice - procvičujte pravopis! Poměry vám jdou dobře, rozbory většinou také, tak ještě 

pravopis ZDE 

Literatura - přečíst a zapsat ukázku Brutus, str. 162. Bude se vám líbit, velmi silná povídka s 

tematikou holokaustu. Ještě se o ní budeme bavit... 
 

Matematika 

Řešte úlohy v pracovním sešitu od str. 148 do str. 153. 
 

Anglický jazyk 

Všechny Vás zdravím, z pracovního sešitu vypracujte stranu 13. 

ZDE posílám další informace. 

Odkaz na procvičování: www.jazyky-online.info 

NT 
 

Fyzika 

V učebnici fyziky pečlivě přečtěte str. 45 až 52 a udělejte si jednoduché výpisky. 
 

Přírodopis - T: do 5.4.(splnění mi napište do E-ŽK - PŘ3 ANO) 

Ahoj dámy a pane, měli byste mít hotové svalové skupiny a složení krve. Na tento týden 

posílám následující: 

1. Studijní text o krevních skupinách, onemocnění krve, srdci a stavbě cév.      ZDE 

2. Po jeho přečtení si do sešitu zapište      ZDE      (Po zkušenostech vyznačuji, co je důležité 

:-) ) 

3. V interaktivním Taktiku si můžete udělat cvičení str. 12,13, test označený "žárovkou" 

4. Tamtéž se podívejte na video o kardiovaskulárním systému - je v něm i to, k čemu se 

dostaneme příště. 

5. Na závěr si zkuste udělat  TEST o krvi. Vyplněný mi pošlete na Messenger. 

Příště nás čeká malý a velký krevní oběh. 

P.S. Už nám budou chybět obrázky k dalším zápisům. Kdo si je může vytiknout, 

posílám ZDE , kdo ne, bude je mít od pondělí v zasedací místnosti Obecního úřadu k 

dispozici. 

Všem vám opravdu děkuji za vzornou spolupráci, je radost s vámi spolupracovat :-) RS 
 

Zeměpis 

Posílám test na státy západní Evropy. Pokuste se ho poctivě vyplnit ZDE . Výsledky 

http://www.zsbenesovnc.cz/files/Pracovni-list_xu5l1051.docx
http://www.zsbenesovnc.cz/files/pravopis-8.pdf
http://www.zsbenesovnc.cz/files/8.docx
http://www.zsbenesovnc.cz/www.jazyky-online.info
http://www.zsbenesovnc.cz/files/krev-skupiny,-onemocneni-krve,-cevy,srdce.zip
http://www.zsbenesovnc.cz/files/zapis-Pr8.zip
http://www.zsbenesovnc.cz/files/krev-test.zip
http://www.zsbenesovnc.cz/files/obrazky-k-zapisum.pdf
http://www.zsbenesovnc.cz/files/test-staty-zapadni-Evropy.pdf


testu ZDE 

Zároveň bychom měli začít státy jižní Evropy, takže posílám k přečtení obecný úvod + první 

stát – Portugalsko. ZDE 
 

Dějepis - do pátku 3.4. do 11:00!!! 

Přečíst a zapsat látku Sjednocující procesy v Evropě + Německo. Čtěte i zajímavosti na liště. 

Test tentokrát z Technického pokroku nebude, kapitola je spíš pro zajímavost. 

K předchozímu a následujícímu tématu doporučuji film 12 let v řetězech, který jsem vám 

chtěla pouštět. Kdo uvidí a stručně popíše, má body navíc. 
 

Německý jazyk 

Milí osmáci, posílám další DÚ k procvičování NJ formou prac. listů.  ZDE     ZDE 

Dále se, prosím, podívejte na slovní zásobu 2. lekce (PS str. 27). 

V učebnici si ze str. 20, 21 a 25 opište do šk. sešitů gramatiku této lekce. 

I nadále vás žádám o zpětnou vazbu přes emailovou adresu nebo messenger. Moc vás všechny 

zdravím a přeji pěkný zbytek dne. 

Z TV vám žádné DÚ zadávat nebudu, ale je potřeba naše těla udržovat v kondici. :-) J.Malá 
 

Chemie 

V učebnici chemie pečlivě přečtěte str. 48 až 51 a udělejte si jednoduché výpisky. 
 

 

 

 

http://www.zsbenesovnc.cz/files/Z8-vysledky.pdf
http://www.zsbenesovnc.cz/files/J-Evropa-Portugalsko.pdf
http://www.zsbenesovnc.cz/files/PL---NJ-8.tr.docx
http://www.zsbenesovnc.cz/files/NJ---PL-8.tr-Mein-Haus.docx

