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  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

Mluvnice  

SOUŘADNĚ SPOJENÉ VĚTY VEDLEJŠÍ 

 

- uč. s. 40 - modrá tabulka, udělat výpisky do sešitu 

- zde je pěkná prezentace k této látce:  

https://www.slideserve.com/nizana/sou-adn-spojen-v-ty-vedlej   

- uč. s.40/cv.1 – písemně do sešitu, označit vedlejší věty a napsat druh vět 

vedlejších a v jakém jsou významovém poměru. Pro přehlednost doporučuji 

napsat každé souvětí na nový řádek. Zdůrazňuji: pokud jsou souřadně spojené dvě 

věty vedlejší, jsou vždy stejného druhu!!!  

Pokud máš tu možnost, vypracované cvičení vyfoť a pošli na můj mail, ale učím 

se ke kontrole. Toto cvičení také můžeš vypracovat třeba ve Wordu a poslat ho 

jako přílohu. Až ti ho pošlu zpět opravené, nalep si ho do sešitu. 

 

DÁLE PROCVIČOVAT VĚTNOU SKLADBU ZDE: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subje

ct=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Skladba+v%C4%9Bt#selid 

Literatura 

Opsat tyto poznámky do sešitu literatury a podívat se na film: 

 

ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE  

Znaky romantismu 

   zájem o dějiny, středověké rytíře 

   zájem o legendy, pověsti, staré básně, pohádky 

   touha po dobrodružství a exotických dálkách 

   obdiv k přírodě 

   boj za svobodu 

   zájem o tradice a zvyky 

 

Hrdina = často vrah, kat, tulák, vyděděnec, žebrák…nebo nešťastně zamilovaný 

mladík, kterému společnost brání v lásce 

- nespoutaný člověk žijící volně s přírodou 

-  vnitřně rozervaný člověk, který se musí vzepřít zvyklostem a tradicím 

-  prožívá konflikt se světem a utíká do nezkaženého světa fantazie  

-  

https://www.youtube.com/watch?v=LqOIpjbDXp0 

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

https://www.youtube.com/watch?v=W6U-FYozYiA 

https://www.youtube.com/watch?v=ioda-gfShkU 
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Anglický jazyk 

p. uč. A. Šimonovská 

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 

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) 

 

p. uč. J. Fialová – uč. s. 35/4, PS s. 26/1,2,3 

 

Německý jazyk 

Uč. s. 72/15, 17, naučit se výslovnost měsíců dle zvukové nahrávky na seznam.cz: 

https://slovnik.seznam.cz/preklad/nemecky_cesky/januar  

 

Ruský jazyk Uč. s. 79/ cv. 1 přečíst text, překlad do sešitu  

Matematika 

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

učiteli na email ke kontrole. 

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

medián 

  

Dějepis 

Učebnice 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 

Prostudovat slide 6 (včetně úkolu) - Pojišťovny dle DUM na stránkách školy - 

www.1zsdobris.cz - DUMy - Matematika a její aplikace – 9. r. Základy 

ekonomiky a účetnictví - Pojišťovny  

 

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)  

 

Chemie 

- dokončit práci z minulého týdne 

- podle prezentace (webové stránky školy) "Polokovy" 

  vypracovat poznámky, chybějící údaje doplnit podle 

  učebnice str. 56 

 

Přírodopis 

učebnice str. 68 - 73 – výpisky, nakreslit obrázky str. 68/ obr. 131  krevní skupiny 

str. 70/ obr. 138 - stavba tepny a žíly 

on-line : https://decko.ceskatelevize.cz/detska-zachranka  (díl zástava srdce) 

on-line: https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s (Byl jednou jeden 

život srdce)  

 

Zeměpis 

Uč. s. 8, 9 – vodstvo. Pojmy do slepé mapy najít v atlase ČR. Do sešitu odpovědět 

na Otázky a úkoly k opakování. 

 

mailto:simonovska@1zsdobris.cz
https://slovnik.seznam.cz/preklad/nemecky_cesky/januar
https://slovnik.seznam.cz/preklad/nemecky_cesky/januar
https://dumat.webnode.cz/osmicka/
https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-elektricky-naboj-elektricke-pole-80-.pdf
https://slideplayer.cz/slide/3126858/
https://decko.ceskatelevize.cz/detska-zachranka
https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s


Hudební výchova Zpívat oblíbené písničky z youtube  

Tělesná výchova 

Cvičení s výsadkáři: https://www.youtube.com/watch?v=JHCK74QRlvE 

Tip na opičí dráhu od Adriho Ragettliho, což je švýcarský freestylový lyžař. 

Samozřejmě je to bráno s nadsázkou :) 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=PrLxvytR4yI  

 

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 

 

Pracovní výchova 

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

pomoci v kuchyni při opaření, popálení a řezné ráně – obě skupiny  

 

KAJ 

Připrav si povídání o tom, jak v době domácí výuky vypadá tvůj den. Povídání by 

nemělo být delší než 1 min. Na adresu houskovamo@1zsdobris.cz mi napiš svoji 

emailovou adresu, příští týden bychom si mohli popovídat online :-). 

 

Přírodovědná 

praktika 

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.  

 

 

V případě dotazů mě kontaktujte na fialova@1zsdobris.cz. 
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