
Třída: 8.B 

  

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

Mluvnice: 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 

p. uč.  Kubátová 

 KIDS - PRÁCE S TEXTEM 

- přečíst text uč. s. 38 a do sešitu vypsat neznámá slovíčka plus překlad 

SOUHLAS A NESOUHLAS (Agreeing and disagreeing) 

-přečíst výklad v prac. sešitě s. 78/3.5 a udělat zápis do sešitu 

- znovu se podívat na text v uč. s. 38 a najít příklady souhlasu a nesouhlasu 

- udělat cvičení v prac.sešitě s. 30-31 (jako vždy poslech vynechat) 

Procvičovat lekci 3 (viz odkaz) 

- procvičovat hlavně slovíčka – vocabulary: parts of the body, problems an treatments 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit03/?cc=cz&selLanguage=cs 

Zdravím vás a děkuji všem, kdo jste mi poslali své texty: Are you a healthy eater?  

Zatím jste to všichni měli moc pěkné! Ten, kdo mi to zatím neposlal, ať tak učiní co 

nejdříve. Poctivě slovíčka procvičujte. 

 

p. uč. Šimonovská 
Učebnice – str. 38 – přečíst, přeložit, úkoly 1B a 2 vypracovat do sešitu, do sešitu  

taktéž 39/6 

-  48/1 – do sešitu přepsat a doplnit tabulku + nechat si místo na český překlad (udělali 

bychom spolu přes Skype a výukové materiály bych poslala na Freda) 

 

Německý 

jazyk 

Do sešitu si přepsat rámeček Grammatik z učebnice na straně 68 + naučit se to. Dále 

pracovní sešit 60/2. 

Množné číslo podstatných jmen: do sešitu vypracovat z učebnice 71/12 - přeložit do 

sešitu. Dále 71/13, 14 a prac. sešit 61/11. 

Procvičování probíraného učiva na https://www.umimenemecky.cz/ 

 

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 pracovní list Statistika na  https://dumat.webnode.cz/osmicka/ a zaslat na 

email sobotkova@1zsdobris.cz ke kontrole.  

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

 

Dějepis 

Učebnice str. 116-118 - Občanská válka v USA - přečíst, vypsat do sešitu + odpovědi  

na otázky str. 117/2, 118/1,2(nahoře), využijte úložiště digitálních učebních materiálů na 

stránkách školy - Člověk a společnost - dějepis - 8.-9. ročník 

 

Občanská 

výchova 
Tvorba ceny:  http://dumy.cz/material/120218-tvorba-ceny 

Fyzika 

Elektroskop (nakreslit + popis), elektrický náboj - jednotky, značka fyz. veličiny: 

https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-elektricky-naboj-elektricke-pole-80-.pdf 

https://slideplayer.cz/slide/3126858/ 

Siločáry elektrického pole (nakreslit + popis obr. z uč. mezi souhlasně a nesouhlasně 

nabitými tělesy, siločáry stejnorodého elektrického pole): 

https://www.youtube.com/watch?v=WdiWcJKoN0U 
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Chemie 

Zákon zachování hmotnosti - http://www.skolavsenory.cz/soubory/242.pdf 

Drahé kovy - http://zs-zelatovska.cz/upload/files/kovy_Opatrn%C3%BD.pdf 

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

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.  

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 
Autoportrét - kresba 

Tělesná 

výchova 

Procvičte si tělo v obýváku: 

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

 

Pracovní 

výchova 

Vypracovat pravidla pro bezpečnou práci v kuchyni (min. 7 bodů) Popis první pomoci 

v kuchyni při opaření, popálení a řezné ráně.   

 

Volit. 

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. 

 

KAj 

 

Dle videa https://www.youtube.com/watch?v=UWtMkskB2Qg vytvořit letáček o 

britských velikonočních tradicích – stručný popis včetně obrázků – prosím poslat 

na můj mail. 

  
 

Poznámka pro Aj:  Kdo ještě nemá aktivován účet na Fredovi, ať tak učiní, prosím. Budu tam dávat 

pracovní listy, řešení úkolů, odkazy atd. V případě otázek a potíží mě kontaktujte na školní mail –

 simonovska@1zsdobris.cz 

Zároveň se, prosím, přihlaste na Skype, pokud to je jen trochu možné. Raději přes počítač, přes telefon s 

tím měly některé děti problémy a nešlo jim to. Přidejte si mě do kontaktů (Alena Simonovska, 

live:.cid.a50748cfc353e21d). Dále už je nová látka. Pokud nemám dávat do konce uzavření škol jen 

opakování a projekty, potřebuji se s dětmi spojit. Děkuji. 

- práce z minula mi posílejte na školní mail. 
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