
Třída: 8.A 

 

14. 4. – 17. 4. 
 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

mluvnice – slova přejatá: s. 67–72 

literatura: zhlédnout film Zvoník od Matky Boží 

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

 

Anglický jazyk 

1. Opakování částí těla, nemocí a léčby: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3702 

2. Prac. sešit str. 35/cv. 5, 6. (ing nebo infinitive) 

Německý jazyk 

Napiš vlastní pozdrav z tvojí dovolené. Použij fantazii. Pozdrav bude o 

rozsahu 40 až 60 slov. Napiš kde jseš, jaké je tam počasí, s kým tam jsi, co 

tam děláš, jakým dopravním prostředkem si tam jel,... Pozdrav pošli na můj 

email (koci@zsdobris.cz). 

 

Ruský jazyk Učebnice str.90 cv. 1a, 1b čtení, překlad, práce s textem 

Matematika 

Statistika – diagramy 

V uč. Ma 2. díl prostuduj str. 59 - 61, do ŠS vypracuj cv. 1/61 a  8/63. Pokud 

budeš chtít, seznam se s grafy v Excelu (viz pracovní list - 

na https://dumat.webnode.cz/osmicka/ ). Na závěr učiva statistiky vypracuj 

Úlohy na závěr  1-7/70 - foto pošli na mail. 

Přírodopis 

Nervová soustava; https://szs-hranice.cz/uploads/dokumenty/test_bio.pdf; 

https://testi.cz/testy/biologie/nervova-soustava-micha/ 

 

Dějepis Zhlédnout video Den, kdy nastoupil na trůn císař František Josef I. 

Občanská výchova Inflace - vyhledej informace na internetu, poznámky napiš do sešitu. 

Fyzika 

Elektrický proud 

Učebnice str. 124 opsat žlutý rámeček, str. 125 – 127 vypsat značku 

el. proudu, základní jednotku, ostatní jednotky, měřidlo a jeho schém. 

značku, jak zapojujeme přístroj do obvodu. 
 

Chemie 

zápis poznámek dle PL Uhlík vloženého na  

http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid 

- doplnit chybějící údaje pomocí učebnice str.55, 56 (lze vytisknout, doplnit 

a vlepit do sešitu) 

 

Zeměpis 

Učebnice str. 18 – Nerostné suroviny – přečíst a vypsat poznámky + 

odpovědět na otázky 1 až 4 do sešitu. 

Podívat se na videa 

Severočeské doly a.s. prohlídka provozu dronem (jak se těží hnědé uhlí): 

https://www.youtube.com/watch?v=EavVyXYShLs 

Ocelové město (jak se těží černé uhlí): 

https://www.youtube.com/watch?v=YQrytiY0faA&t=226s 

 

https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3702
mailto:koci@zsdobris.cz
https://dumat.webnode.cz/osmicka/
https://szs-hranice.cz/uploads/dokumenty/test_bio.pdf
https://testi.cz/testy/biologie/nervova-soustava-micha/
http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid
https://www.youtube.com/watch?v=EavVyXYShLs
https://www.youtube.com/watch?v=YQrytiY0faA&t=226s


Hudební výchova 

Soco bate vira  - tanec 

https://youtu.be/zk_3onMpwwU 

Soco bate vira - slova 

https://www.youtube.com/watch?v=31B7m4aVUh0 

 

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 

Vypracuj referát (max. 1 stránka) – drogové a nedrogové závislosti. 

Vyjmenuj závislosti a stručně je popiš. Referát pošli na 

fialova@1zsdobris.cz 

 

Výtvarná výchova 

Nabarvi potravinářskou barvou nebo přírodním barvivem (cibulové slupky, 

kurkuma, atd) vejce. Libovolnou technikou ho nazdob. Vyfoť a pošli mi 

fotku mailem nebo na whatsapp třídní skupinu. 

 

Pracovní výchova Není v rozvrhu pro tento týden. 

Konverzace AJ 

Připravte si povídání o tom, jak jste strávili Velikonoce. Spojíme se přes 

videohovor.  

 

Přírodovědné praktikum 

vyplnit PL Voda z různých pohledů vloženého na 

http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid 

 

Volitelná informatika 

Rizikové eshopy: https://informatika5910.webnode.cz/l/jak-poznat-rizikovy-

eshop/ 

Vypracovat otázky v MS Word a poslat mi to na email cieslik@1zsdobris.cz 
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