
Třída: 8.A 
 

 
 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

mluvnice – interpunkce: opakování 

literatura: František Ladislav Čelakovský: Toman a lesní panna – přečíst 

Doplňující materiály viz https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/ 

 

Anglický jazyk 

1. Pracovní sešit str. 78, odst. 4.1. Pokus se pochopit, jaký je rozdíl mezi tím, 

když 2. sloveso ve větě je v infinitivu nebo když končí na koncovku „ing“. 

Příští týden budeme mít online lekci, znovu to vysvětlím a můžeš se zeptat 

na to, čemu nerozumíš. 

2. Pracovní sešit: str. 34/celá strana. 

  

Německý jazyk 

Procvičte si časování sloves: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2561 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2707 

Prohlédněte si prezentaci: 

https://docs.google.com/presentation/d/1nPZrDcZEw9-

EyUM_hVOUKyt5hq3SaESLgQUJIhvTv8M/edit#slide=id.p 

Udělejte si test: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2573 

 

Ruský jazyk 

Opiš do sešitu a nauč se názvy ročních období v ruštině Učebnice str. 90  

cv. 8. Přečti a přelož texty. Pracovní sešit str. 47 cv. 5, 6. 

 

Matematika 

Vypracovat prac. list Statistika na  https://dumat.webnode.cz/osmicka/ a 

zaslat učiteli na email sobotkova@1zsdobris.cz ke kontrole. 

Samostudium učebnice str. 64-70 - do sešitu vypsat aritmetický průměr, 

modus, medián 

Přírodopis Nervová soustava; https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc 

Dějepis 

Zhlédnout na youtube film Abraham Lincoln – Záhadné postavy dějin 

Doplňující materiály viz https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/ 

 

Občanská výchova Bankovní systém ČR, najdi informace na internetu a napiš je do sešitu. 

Fyzika 

Elektrický proud. 

Učebnice str. 118 – 124, přečíst. Nákres str. 121, obr. 2.28, 2.29. Vypracovat 

do sešitu str. 120, otázka 1, úloha 4 a, b, c,  úloha 5 a, b, c, d. 

 

Chemie 

Dokončit práci z minulého týdne podle prezentace (webové stránky školy) 

"Polokovy" vypracovat poznámky, chybějící údaje doplnit podle uč. str. 56. 

 

Zeměpis 

Obyvatelstvo ČR - Vývoj a složení (str. 15), Sídla (str. 16) - přečíst, zapsat 

poznámky do sešitu a vypracovat otázky úkoly k opakování 

 

Hudební výchova Zpívat oblíbené písničky z youtube. 
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Tělesná výchova 

Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle podmínek a možností 

žáků. Inspirativní videa pro tělocvik doma: 

https://drive.google.com/open?id=19R-kunTo65iPDz6XpV-l50gtUiNiVs-v 

 

Výchova ke zdraví 

Dokončit a zopakovat z minulé hodiny - návykové látky dle DUM na 

stránkách školy - www.1zsdobris.cz - DUMy – 

Člověk a zdraví – Výchova ke zdraví 6. a 8. ročník – Návykové látky 

 

Výtvarná výchova 

Navrhni obal knížky, kterou právě čteš. Pokud nemáš žádnou knížku 

rozečtenou, navrhni obal na svoji nejoblíbenější knížku. Uvědom si, že obal 

má několik částí (přední strana, zadní strana, hřbet, záložky – tedy ohnuté 

části přední a zadní strany). Každá z nich je místo, kam se můžeš vyjádřit 

hlavně výtvarně, ale např. na záložky I slovně. Použij jakoukoliv techniku 

(pastelky, voskovky, centropen, tempery, atd…) 

Pracovní výchova Není v rozvrhu pro tento týden 

Konverzace AJ 

Připrav si povídání o tom, jak v době domácí výuky vypadá tvůj den. 

Povídání by nemělo být delší než 1 min. Na adresu houskovamo@email.cz 

mi napiš svoji emailovou adresu, příští týden bychom si mohli popovídat 

online :-). 

Přírodovědné praktikum 

Vypracovat na zvláštní papír úlohy uvedené v PL Šetříme s vodou 

(Informace - Webové stránky tříd a předmětů - Přírodovědné praktikum, 

ofotit a zaslat do 8. 4. 2020 na mail hadamovska@1zsdobris.cz) 

 

Volitelná informatika 

Seznámit se s pojmem FAKE NEWS a zamyslet se nad tím, jak fake news 

ovlivňují náš život, jak si ověřit, zda se jedná o pravdivou informaci, jaké 

stránky k tomu mohu použít apod. 
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