
Třída: 8.B 

6. 4. – 8. 4. 
 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

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 

p. uč. Kubátová 

Easter 

-procvičit si slovíčka Velikonoce 

https://www.helpforenglish.cz/article/2008031802-easter-vocabulary-

procvičit si nepravidelná slovesa (viz odkaz) 

https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k 

 

p. uč. Šimonovská 
- pusťte si video https://www.youtube.com/watch?v=l4bAoNAx2uo (mluví 

celkem rychle, takže případně dejte pomalejší tempo a k tomu titulky – pozor, 

mohou v nich být chyby) – udělejte příručku a napište, co se zdá Evropanům na 

Američanech divné + ilustrace (stačí vybrat jen několik, minimálně ale 5). 

Kdo by měl málo co dělat, může zkusit duolingo.com – můžete si nastavit, že 

chcete procvičovat denně třeba jen 5 min. Je to trochu jako hra, když trénujete, 

dostáváte se do vyššího levelu. 

 

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

Ruský jazyk 

Prezentace Velikonoce bude umístěna na mých stránkách pro ruštinu, odkaz bude 

na stránkách školy. 

 

Matematika 
Procvičuj rovnice na odkazech na https://dumat.webnode.cz/osmicka/  

Dějepis 

Učebnice str. 117 - barevný pás vpravo + str. 118 - barevný pás vlevo - náměty na 

referát - označení x - vybrat si jedno ze tří témat a písemně zpracovat (formát A5) 

- poslat na zai13@seznam.cz 

 

Občanská výchova 

Inflace – v prezentaci se zaměřit pouze na objasnění pojmů:  

http://zsslapanice.cz/STUD_MAT/DUMY/Matematika/9.%20ro%C4%8Dn%C3%A

Dk/VY_62_INOVACE_Od_01-09_M-9.pdf 

Fyzika 

 

Působení elektrického pole na vodič a izolant (elektrostatická indukce a 

polarizace). Procvičování učební látky: 

 https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika 

Chemie 
Alkalické kovy; https://slideplayer.cz/slide/2894125/ 

Přírodopis 

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

https://www.skolasnadhledem.cz/ 

 

Zeměpis 

Hospodářství – Současné ČR (str. 24), Zemědělství (str. 17) – přečíst, zapsat 

poznámky do sešitu a vypracovat otázky úkoly k opakování. 

 

https://www.helpforenglish.cz/article/2008031802-easter-vocabulary
https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k
https://www.youtube.com/watch?v=l4bAoNAx2uo
https://www.umimenemecky.cz/
https://dumat.webnode.cz/osmicka/
mailto:zai13@seznam.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika
https://szs-hranice.cz/uploads/dokumenty/test_bio.pdf
https://www.skolasnadhledem.cz/


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 

Zacvičte si s p.uč.: tělocvik pro 2. stupeň: 

http://1zs.dobris.cz/nezarazene/vzdelavaci-nabidka-pro-domaci-pripravu-

zaku#more-23261 

 

Pracovní výchova 

Pokračovat na zadání: Vypracovat pravidla pro bezpečnou práci v kuchyni 

(min. 7 bodů).  Popis první pomoci v kuchyni při opaření, popálení a řezné 

ráně.   

 

Volit. informatika 

Na webu www.proskoly.cz si udělat kvíz o Fake News. Přihlašovací údaje máte 

od svých třídních učitelů. 

 

Kaj 

 

 

 

 

Vybrat si libovolnou zemi, kde se Velikonoce slaví, a naučit se povídat o jejich 

tradicích (na 2 minuty) 

Pošlete mi své prezentace (pokud ji měl někdo až po Velikonocích, má týden 

navíc). 

Kdo by mi chtěl osobně popovídat (ráda si poslechnu), najděte mě na Skypu 

(Alena Simonovska) a domluvíme se tam, kdy si zavoláme ;-) 

  

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) 

 

UVČ 

Kresba dle vlastního výběru (až do konce domácí výuky). Kresba bude zařazena 

mezi práce na výstavu příští rok. 
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