
Třída:8.B 

14. 4. - 17. 4.  

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Tento týden vás čeká procvičování vedlejších vět na 

https://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/skladba-vet-syntax/veta-a-

souveti/ . Napište mi email na cermakova@1zsdobris.cz , jak vám to šlo, 

případně co vám nešlo. Druhým úkolem je napsat úvahu (zopakujte si ji 

v učebnici na straně 130) na téma Lze si užít Velikonoce i v karanténě? a 

pošlete mi ji spolu s dojmy z vedlejších vět do emailu – nejlépe ve Wordu. 

Úvahu opravím a pošlu s ohodnocením zpět. 

Anglický jazyk 

1. skup. p. Kubátová 

 Čtení s porozuměním 

-    přečti si příběh uč.s.44-vypiš do sešitu neznámá slovíčka 

-    písemně do sešitu napiš odpovědi na otázky uč.s.44/3 

-    vypracuj v PS str.34/1,2 

Procvičovat slovíčka tělo a zdraví 

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

 

2. skup. p. Šimonovská 
- domluva přes Skype/Freda včetně zpětné vazby, úkoly postupně zadám i tam, 

jinak toto: 

•    Procvičovat nepravidelná slovesa (všechny tvary včetně českého překladu) 

•    Přídavná jména s koncovkami -ed a – ing: pracovní sešit str. 38 

•    Verb patterns: pročíst si v pracovním sešitě str.  78/4.1 + vysvětlím; poté 

přepsat a doplnit do sešitu z učebnice str. 45/5; pracovní sešit 34/3 

 

Německý jazyk 

Modální (způsobová) slovesa: udělat zápis do sešitu a vypracovat cvičení z této 

prezentace: https://drive.google.com/file/d/198xAkSb8-Uc-

XU3rq2nvl_IXxtM5wB__/view?usp=sharing 

Prezentace je i na Google učebně. Prosím přihlásit se do kurzu na Google 

učebně. Kód kurzu je awqpjsu. Bližší info k přihlášení 

zde: https://www.tybrdo.cz/informatika/google-ucebna-z-pohledu-zaka-

navody-pro-naproste-laiky 

 

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

 

Matematika 

Statistika – diagramy - 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.  

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 (dokončit)  

 

Občanská výchova 

Inflace – v prezentaci se zaměřit pouze na objasnění pojmů:  

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

3%ADk/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; 

http://fyzikalni-web.zs-vb.cz/PrilohyEditor/1b.vodic-a-izolant.pdf 
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Chemie 
Polokovy:  https://slideplayer.cz/slide/12995180/ 

Přírodopis 

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

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

 

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 

 

Hudební výchova 

Soco bate vira  - tanec 

https://www.youtube.com/watch?v=zk_3onMpwwU&list=PL389KnvpF_t2P7

Z8ZIDzOy1LX5VpwI-zz&index=3 

Soco bate vira - slova 

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

 

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 
Autoportrét - kresba 

Tělesná výchova 

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

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

zaku#more-23261 

 

Pracovní výchova 

Potravinová pyramida člověka:   https://slideplayer.cz/slide/3174068/ 

https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Potravinova-pyramida---

navod-na-zdravy-zivotni-styl__s10010x7938.html 

 a https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Jak-zdrave-jime,-tak-

kvalitne-spime.-Dejte-si-i-druhou-veceri__s10010x19636.html 

Zpracovat a popsat, dle výše uvedených vzorů. Poslat na adresu:  

vavrovael@1zsdobris.cz 

Volit. 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 

 

Kaj 

 

 

 

 

https://www.free4talk.com/ - pokud máte k dispozici mikrofon a účet na 

googlu, můžete zkusit online konverzaci s kýmkoliv, kdo tam zrovna je, a 

připojit se nějakému hovoru. Je tam vždy napsáno, o jakou úroveň se jedná  

(od nejjednodušší – beginner-intermediate-anvanced – nejtěžší/případně „any 

level“, kam může kdokoliv). Většinou tam konverzují lidé, kteří mají AJ také 

jako cizí jazyk. 

Jinak si připravte povídání o „jiných“ Velikonocích,  v nouzovém režimu. 

Mělo by trvat 1 – 2 minuty a jak už jsem psala minule, budu ráda, když se 

domluvíme na hovoru a vy mi o tom popovídáte (bez známek a beze stresu)... 

  

Přírodovědné praktikum 

Vyplnit PL Voda z různých pohledů na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-

trid 
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