
Třída:8.B 
 

  Předmět: Vzdělávací nabídka pro domácí přípravu žáků: 

Český jazyk a 

literatura 

Vše písemně do sešitu na mluvnici: 

Opsat z prezentací na webu školy všechny vedlejší věty, které jsme zatím nedělali. 

Odkaz je zde: 

http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/03.%20Jazyk%20a%20jazykov%C3%A1

%20komunikace/cj_7rocnik.htm (web školy, vpravo nahoře záložka DUMy, Digitální 

učební materiály, Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk, POZOR! – 7. ročník, 

prezentace s vedlejšími větami) 

V případě nejasností dohledat na internetu. 

Anglický 

jazyk 

1. skup. p. Kubátová 

 dodělat chybějící cvičení v PS do s. 29 (poslech vynechat) 

- vypracovat zadané cvičení do sešitu uč. s. 35/4, celé věty 

- umět slovíčka tělo 

- opakovat nepravidelná slovesa 

2. skup. p. Šimonovská 
- dodělat projekt (Teenagers‘ lifestyle) – po návratu do školy vybírám a prezentujete 

Učebnice – str. 41 – vypracovat úkoly do sešitu, z textu vypsat do slovníčku neznámá 

slovíčka včetně českého překladu + do sešitu napsat ke každému odstavci shrnutí v jedné 

větě = 8 vět celkem 

Pracovní sešit – (kdo nestihl) str. 28; 30/1; 32/1 

Německý 

jazyk 
Slovíčka prac. sešit str. 51, dále PS str. 49-50 

Ruský jazyk 
Naučit se názvy měsíců učebnice str. 87-88 

Pracovní sešit str. 46 cv.1 

 

Matematika 

uč. 2. díl - 19/1,3   20/4-7  21/8  22/9-12  25/5-9   71/2,3,4 

a procvičovat rovnice na stránkách https://www.priklady.com/cs/index.php/rovnice-a-

nerovnice 

Dějepis Učebnice str. 91 – 97 „Revoluce 1848“ – přečíst + otázky za texty 

Občanská 

výchova 
Principy tržního hospodářství – dokončit práce 

Fyzika 

Fyzika 8. roč. Uč. str. 84 – 87/Var. kapalnění 

Uč. str. 87/Otázky a úkoly O 1, 2, 3, 4, 5,6, U1, 2 

Uč. str. 89/Otázky a úkoly O 1, 2, 3 

 

Chemie 

 procvičovat prvky 

 procvičovat atom, molekula, iont, chemická vazba 

 naučit se koncovky (-ný, - natý…………….) 

 příští týden na stránkách školy ve složce Informace – Webové stránky tříd a 

předmětů – Chemie 8. ročník bude prezentace na KOVY, vypracujte do sešitu 

poznámky 

Přírodopis 
Smyslové vnímání – chuť, čich, sluchové a zrakové ústrojí – prostudovat + poznámky, 

cvičení PS 

Zeměpis 
Zeměpis - dokončit povrch a vodstvo ČR (pracovní listy předány v hodině), vypsat 

poznámky do sešitu ze str. 8,9 (vodstvo ČR), 10,11 (podnebí ČR) 

http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/03.%20Jazyk%20a%20jazykov%C3%A1%20komunikace/cj_7rocnik.htm
http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/03.%20Jazyk%20a%20jazykov%C3%A1%20komunikace/cj_7rocnik.htm
https://www.priklady.com/cs/index.php/rovnice-a-nerovnice
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Hudební 

výchova 
Najít na youtube karaoke oblíbené písničky a trénovat, včetně choreografie.  

Výchova ke 

zdraví 
Bezpečnost na internetu - www.kpbi.cz 

Výtvarná 

výchova 
Příběh včely - komiks 

Tělesná 

výchova 
Každé ráno si zacvič. 

Pracovní 

výchova 
Zpracovat týdenní jídelníček dle zásad zdravé výživy. Strava 5x denně, pitný režim. 

Volit. 

informatika 
 Bezpečnost na internetu - www.kpbi.cz 

KAj Připravit prezentace, procvičovat slovní zásobu  

 

Po návratu do školy prosím přinést vyplněné formuláře s volitelnými předměty na příští rok! 

http://www.kpbi.cz/
http://www.kpbi.cz/

