
Třída: 8.B 
 

  Předmět: Vzdělávací témata pro domácí přípravu žáků: 

Český jazyk 

a literatura 

do 3. 4.: 

V mluvnici pokračovat v trénování vedlejších vět. Literatura: do sešitu zpracovat 

životopisy autorů (Giovanni Boccaccio, Francois Villon + villonská balada, 

Miguel Cervantes y Saavedra, Lope de Vega, William Shakespeare), poté si 

napište podnadpis Humanismus v českých zemích a stručné životopisy autorů (Jan 

z Rabštějna, Jan Blahoslav) a Bible kralická. Sloh: učebnice str. 126 - tabulka 

Metoda trojího čtení, cv. 2a, b, c. 

Anglický 

jazyk 

1. skup. p. Kubátová 

 naučit slovíčka lekce 3C – viz PS s. 82 

- do škol. sešitu vypsat slovní zásobu z učebnice s. 37/6 plus překlad 

- přečíst texty v učeb. str. 36, podle tohoto vzoru vypracovat text o sobě např. ve 

Wordu, přidat i obrázky a poslat p.uč. Kubátové na email, který najdete na 

stránkách školy 

 

2. skup. p. Šimonovská 

-  dodělávat projekt (viz minulé zadání) 

- zhlédnout 

https://www.youtube.com/watch?v=BztbZf7FS4U&list=PLV3QEd6yvyunm5p7r

YJnXk_j3L09aCuPq&index=23&t=0s – na formát A4 vypsat výrazy, které říká 

Američan (začíná v 1:07 – „to get your ducks in a row“), napsat k tomu, co to 

znamená v češtině. A nakreslit obrázek, co by to znamenalo doslova (příklad: 

české „vlez mi na záda“ – překlad = nech mě být, doslovný obrázek = člověk 

lezoucí jinému člověku na záda). Těším se na hezké práce :-). 

- zajímavé je podívat se i na ostatní videa tohoto Američana učícího se česky... 

(kdo bude chtít) 

- Pracovní sešit: 32/3; 33/5; 27/4, 5 

 

Německý 

jazyk 

Odkaz na prezentaci o modálních slovesech, vše opsat a vypracovat do sešitu: 

https://drive.google.com/file/d/13oLekSb06M-

BNAh_K5hJpfgSAxt8ENph/view?usp=drivesdk 

 

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. 

 

Dějepis 

Uč. str. 119 – 122  Dějiny českých zemí a Habsburské monarchie - poznámky do 

sešitu, odpovědi na otázky str. 120/1, 2 – 121/1, 2 - 122/1, 3 

 

Občanská 

výchova 
Principy tržního hospodářství – opakování učební látky  

Fyzika 
Elektrické jevy. Elektrické vlastnosti látek – str. 98 - 103 

Chemie 

Chemické prvky – procvičování. Periodický zákon – opakování učební látky. 

Kovy – dokončení práce z učebnice. 

https://www.youtube.com/watch?v=BztbZf7FS4U&list=PLV3QEd6yvyunm5p7rYJnXk_j3L09aCuPq&index=23&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BztbZf7FS4U&list=PLV3QEd6yvyunm5p7rYJnXk_j3L09aCuPq&index=23&t=0s
https://drive.google.com/file/d/13oLekSb06M-BNAh_K5hJpfgSAxt8ENph/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/13oLekSb06M-BNAh_K5hJpfgSAxt8ENph/view?usp=drivesdk
https://dumat.preview.webnode.cz/osmicka/


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

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. 

 

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 

 

Výtvarná 

výchova 
Portrét oblíbené osoby – herec, zpěvák, kamarád… - kresba podle předlohy 

Tělesná 

výchova 

Týdenní výzva: 10x dřep, sedy-lehy 10x, prkno 5x nádech-výdech. Opakuj každý 

cvik 2x (2 série). Každý den přidej 2 cviky navíc. Pobyt na čerstvém vzduchu 

aspoň 20 minut denně. 

 

Pracovní 

výchova 

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

režim. 

Volit. 

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

KAj 

Připravit si palačinku podle anglického receptu: 

https://www.youtube.com/watch?v=ayIuoNCaD7I + napsat v angličtině postup k 

nějakému českému receptu (nevybírejte moc složitý...). Kdo by se nudil, může 

připravit i videonávod a v hodině bychom si ho pustili :-). 

 

 

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

http://www.1zsdobris.cz/
http://www.kpbi.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=ayIuoNCaD7I

