8. třída

8. – 13. 4. 2020

OPAKOVÁNÍ UČIVA VŠECH PŘEDMĚTŮ, DOKONČENÍ ÚLOH Z PŘEDCHOZÍCH ZADÁNÍ.
Posíláme řešení:
Český jazyk
ČSP
NJ
Angličtina
Pracovní sešit vše do str. 31, řešení 3A,3B,3C,3D

POZOR – DŮLEŽITÝ ODKAZ, KDE NAJDETE POSLECHY PROBRANÝCH
TEXTŮ Z UČEBNICE I PRACOVNÍHO SEŠITU – KONTROLA VÝSLOVNOSTI:
https://elt.oup.com/student/project/?cc=gb&selLanguage=en

Získala jsem tento materiál od nakladatelství Oxford University Press, poslouchej a opakuj nahlas.
Matematika
Fyzika
Chemie

Zeměpis
Hospodářství ČR
Vývoj hospodářství ČR
Co to je průmyslová revoluce, jaký dopad má na rozmístění obyvatelstva, kdy a ve které zemi začala?
Počátek tovární strojové výroby. V Anglii v druhé polovině 18. stol. Vedla ke koncentraci obyvatel do
měst, kde našli práci v průmyslu (urbanizace).
Na základě následující mapky charakterizujte (písemně do sešitu) postavení ČR v Evropské unii z
hlediska míry nezaměstnanosti:
Česko patří mezi země EU s nejnižší mírou nezaměstnanosti.
Na základě následující mapky a tabulky pod ní charakterizujte (písemně do sešitu) postavení ČR ve
světě z hlediska zaměstnanosti v průmyslu:
Česko a Slovensko patří mezi země s největším podílem zaměstnaných v průmyslu na světě.
Jaký je rozdíl ve výstavbě v greenfieldu a brownfieldu (na zelené nebo hnědé louce)? Napadají vás
nějaké konkrétní příklady z hospodářské nebo obytné výstavby?
Výstavba na zelené louce je na místech, která dosud nabyla zastavěna (např. sklady postavené na
polích nebo továrna na vozy u Kolína). Příkladem výstavby v brownfieldu je výstavba kancelářských
budov v Karlíně na místě zbouraných továren.
Konverzace v angličtině
1. Olympiáda z AJ - Speaking cards CULTURE, SPORT, HEALTH, FREE TIME, HOUSING AND

LIVING – opakuj vše nahlas, zašli (vyfoť, naskenuj) poslední dvě zpracovaná témata (Sport,
Culture) na můj email ke kontrole – důležité! Mám témata k opravě jen od několika z vás.
Milý osmáci,
nevím, zda jste shlédli „Kovy řeší dějiny“, mám k tomu pořadu několik výhrad, ty Vám řeknu, až se uvidíme.
Nebo na to přijdete sami.
P.S.: Z které části HP je tento anglický text?
“Writing! There´s writing on it, quick, look!“ He nearly dropped the Snitch in surprise…… I open at the close.

Hezké Velikonoce!
Vaše třídní učitelka Ema Gallová

