
Třída: 8.A 
 

  
  Předmět: Vzdělávací témata pro domácí přípravu žáků: 

Český jazyk a 

literatura 

mluvnice – několikanásobný větný člen, souřadně spojené vedlejší věty: s. 
38 – jazykový rozbor, s. 39, s. 40 – opsat oba rámečky, cv. 1, cv. 3 – pouze 
doplnit čárky, s. 41 – cv. 5 – pouze doplnit čárky 
sloh – interview: s. 138–139 – přečíst, s. 139 - vypracovat úlohu 1 (všechny 
body) 
literatura: četba knih ze seznamu doporučené literatury 
Doplňující materiály viz https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/ 
 

Anglický jazyk 

1. Na Google Classroom s názvem Osmáci budou přibývat cvičení. Jdi na 
Google.com, vpravo nahoře z nabídky vyber Učebna, přihlas se kódem: 
e4cecmt. Vyplň cvičení a pošli.  
2. na KAHOOT.IT jsem na procvičování „souhlasu“ vytvořila hru. Přihlašuj se 
svým jménem, ne smyšlenou přezdívkou. Heslo je: 0103823.  
3. Pracovní sešit: str. 28/celá strana.  
 

Německý jazyk 

Písemně do sešitu: Kniha str. 77/4, str. 78/5 
Odpověz písemně: Wohin möchtest du fahren und warum?  
 

Ruský jazyk 

 Opakovat názvy měsíců učebnice str.87-88, str. 88 cv. 2b, 3, 4a. 
PS str.46 cv.2, str.47 cv. 4 
 

Matematika 

Učebnice 2. díl str. 51-58 - projdi si všechna cvičení a do ŠS si vypiš základní 
pojmy z prezentace, kterou najdeš na https://dumat.webnode.cz/osmicka/. 
Na tomto odkazu procvičujte i nadále řešení rovnic. 
 

Přírodopis Smyslové vnímání – dokončení práce z učebnice. Doplnit cvičení v PS  

Dějepis 

Bachův absolutismus, vznik Rakouska-Uherska, formování české moderní 
občanské společnosti: s. 119–122 – přečíst, vypracovat odpovědi na otázky 
pod textem 
Doplňující materiály viz https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/ 
 

Občanská výchova Historie české měny. (vyhledat informace) 

Fyzika 

Elektrické jevy str. 98 – 115 - opakování 
Vypracovat do sešitu: str. 102 – otázky 5, 6, 7, 8, 10,  
str. 108 – otázka 1.  
 

Chemie 

 Na stránkách školy (Informace - Webové stránky tříd a předmětů - Chemie 
8) jsou umístěné prezentace: železo    Alkalické kovy   Slitiny kovů 
 
Vypracujte do sešitu poznámky podle prezentací, doplňte chybějící údaje. 
Použijte učebnici (Železo - str. 33 - 34; Alkalické kovy - str. 38- 39; Slitiny 
kovů - str. 33 - 41, doplňte složení pájky a šperkařského zlata). 
Zápis proveďte v tomto pořadí: Železo; Alkalické kovy; Slitiny kovů 
 

https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/
https://dumat.preview.webnode.cz/osmicka/
https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/


Zeměpis 

Zeměpis: Vypsat poznámky a vypracovat do sešitu otázky a úkoly  
k opakování k tématu příroda (str. 12), ochrana přírody (str. 13, 14).  
 

Hudební výchova Najít na youtube oblíbené písničky a trénovat. 

Tělesná výchova 

 Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle podmínek a možností 
žáků. 
 

Výchova ke zdraví 

Návykové látky dle DUM na stránkách školy - www.1zsdobris.cz - DUMy – 
Člověk a zdraví  – Výchova ke zdraví 6. a 8. ročník – Návykové látky  
 

Pracovní výchova 

Skupina p. uč. Kočí: 
Zkus najít zajímavý recept na jídlo s JÁHLY. Napiš recept do sešitu.  
Skupina p. uč. Fialové: 
Vypracovat pravidla pro bezpečnou práci v kuchyni (min. 7 bodů) Popis 
první pomoci v kuchyni při opaření, popálení a řezné ráně.  
 

Volitelná informatika Pokračovat v kurzech pro děti a studenty na www.kpbi.cz  

 

http://www.1zsdobris.cz/
http://www.kpbi.cz/

