
Třída: 8.C 
 

6. 4. – 8. 4. 
 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

Mluvnice: VELKÁ PÍSMENA – procvičování 

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-velkych-pismen/ 

Literatura: POSLECH AUDIOKNIH  – vyber si minimálně 1 audioknihu, 

poslechni si ji a pak mi napiš na mail, co jsi poslouchal a co tě v knize nejvíc 

oslovilo (pokud nemáš možnost poslechu – vlastní četba) 

https://www.databazeknih.cz/knihy/zavata-samota-50352 

https://www.youtube.com/watch?v=Oa3uf0nbheI&t=42s 

https://www.youtube.com/watch?v=vDRz5jpRvB8 

https://www.youtube.com/watch?v=UfIAMrG5eDk&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=xwIgyvNpwEc&t=1348s 

https://www.youtube.com/watch?v=_YB5uZlZdRc 

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

https://www.youtube.com/watch?v=eoFXavDE0HM 

Anglický jazyk 

p. uč. A. 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 

p. uč. J. Fialová 

PS s. 7 nastudovat odstavec 3.1 – vztažná zájmena a 3.2 – vztažné věty – toto 

procvičit v PS s. 27/4, 5 

 

Německý jazyk PS s. 62/12, 13 a),b), 14, 15 a)  

Ruský jazyk Dodělat překlad z minulého týdne 79/1 do škol. sešitu  

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

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 

Prostudovat slide 7 – zjisti, jak velkou částku lze odečíst od daňového základu 

za rok 2019 z životního pojištění  - Pojišťovny dle DUM na stránkách školy - 

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

ekonomiky a účetnictví - Pojišťovny  
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Fyzika 
Není v rozvrhu pro tento týden. 

 

Chemie 

Podle prezentace http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid -"Nekovy -kyslík" - 

vypracovat poznámky.  

 

Přírodopis Opakování učiva z minulého týdne, dokončení výpisků.  

Zeměpis Uč. s. 10, 11 – podnebí. Do sešitu odpovědět na Otázky a úkoly k opakování.  

Hudební výchova Není v rozvrhu pro tento týden. 

Výtvarná výchova 
Autoportrét - kresba  

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

Volitelná 

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. 

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

Přihlašovací údaje máte od svého třídního učitele v ŽK.  

 

KAJ 

Na adresu houskovamo@email.cz mi napiš svoji emailovou adresu, příští týden 

bychom si mohli popovídat online. Popovídáme si o tebou připravené zajímavé 

osobnosti a o tom, jak vypadá tvůj den v době koronavirové domácí výuky. 

 

UVČ 

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

mezi práce na výstavu příští rok. 
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