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Matematika – 8.ročník 

1) Nastudovat v učebnici, co to je mnohočlen. Projít si příklady mnohočlenů. 

2) Zopakovat si kapitolu VÝRAZY S PROMĚNNOU  

 

3) Vypracuj cvičení: 

 

Přírodopis  

Mízní soustava – přečíst kapitolu v učebnici 

Zápis do sešitu: 

Mízní soustava 

Odvádí přebytečný tkáňový mok z tkání zpět do krevního oběhu. Původní tkáňový mok mění své 

složení a přeměňuje se v tekutinu zvanou míza (nebo také lymfa). Tok mízy je jednosměrný – putuje 

z tkání do mízní soustavy a z té do krevního oběhu. Míza má podobné složení jako krevní plazma.  

Funkce: 

- V míze jsou obsaženy bílé krvinky, které jsou důležité při ničení choroboplodných zárodků – 

míza je tedy důležitá při obraně těla 

- Míza odvádí přebytečný tkáňový mok z tkání a tuky z trávicí soustavy do krevního oběhu 

Mízní soustava se skládá z mízních vlásečnic, ty se sbíhají do mízních cév a cévy se spojují do velkých 

mízních kmenů. Mízní cévy se na mnoha místech v těle rozšiřují v mízní uzliny, ve kterých se míza 

zbavuje nečistot a také zde vznikají bílé krvinky. 

K mízní soustavě patří brzlík a slezina. Slezina leží vlevo za žaludkem a vznikají zde červené krvinky a 

část bílých krvinek. Bílé krvinky jsou také tvořeny brzlíkem. 
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Chemie: 

Najít si v učebnici prvky Uhlík, Síra a Fosfor – přečíst si o těchto prvcích a do sešitu si zapsat 

nejdůležitější informace. Zopakovat značky a názvy prvků, které máte umět. 

Český jazyk 

Podle učebnice-opsat, doplnit, vypracovat zadané úkoly 

 - strana 75/6a, 6c, 6d 

- strana 75/7 

Fyzika 

Učebnice strana 158/ obrázky 2.69 a), b) 

Napiš, co je elektrická práce, co je elektrická energie-najdeš v učebnici 

Zeměpis 

Podnebí Asie učebnice strana 7, mapka, barevně odlišit 

Angličtina (p.uč. Fajkošová) 

Opakování – 14.lekce 

Opakování slovesné časy – přítomný a minulý prostý, budoucí pomocí WILL 

Angličtina (p.uč.Pecínková) 

Úkol 1)   Vocabulary- Slovní zásoba 

stewardess- letuška  

flight- let 

boarding card- palubní lístek 

porter – nosič zavazadel 

credit card-platební karta 

travel agency- cestovní kancelář 

trip-výlet 

 

passport-cestovní pas 

reception-recepce 

Sold out. Vyprodáno 

No smoking. Zde nekuřte 

No parking. Zde neparkujte. 

chambermaid-pokojská 

help-pomoc 

plane- letadlo 

seat- sedadlo 

 

 

 

Úkol 2)  Choose the correct answer. Vyberte správnou odpověď. 

• a  flight is         a) a trip by sea 

                                  b) a trip by air 

 

2)a stewardess is    a) a woman who helps passengers on a plane 
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                                   b) a man who   passengers on a plane 

 

      3)a  boarding card is    a)a card with the seat number on it 

                                    b) a part of a game 

 

Úkol 3) Choose the correct answer. Vyberte správnou odpověď 

1)The Egyptian pyramids ___ thousands of years ago. 

a)are built      b)been built          c)were built 
 
2)Chocolate ___ for over 4,000 years. 
a)has been produce     b)is been produced       c)has been produced 
 
3) My car ___ this week, so I'm going to work by bus. 
 
a)is being repaired       b)is been repair         c)is repairing 

 

 


