
Třída: 8. C 
 

14. 4. – 17. 4. 
 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

Mluvnice 
PSANÍ ČÁRKY V SOUVĚTÍ 

-    opiš do seš. modrou tabulku uč. str. 41 

-    do seš. napiš s.42/8 první dva odstavce (po slovo přejmenuji) a doplň čárky 

Literatura 
ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE 

-    projdi si prezentaci na GClassroom a pod poznámky v sešitě z předminulého 

týdne si vypiš jména romantických autorů a názvy děl, napiš si i jména dalších 

autorů 

-    vyhledej a zhlédni ukázky z těchto děl 

Sloh 
Procvič si rčení a přísloví - opakování ze 4.ročníku 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/rceni-prislovi/index.htm 

Anglický jazyk 

p. uč. 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 

p. uč. J. Fialová 

Procvičuj slovíčka v PS s. 82 – 83 – 3. Lekce/A,B,C,D. PS s. 27/4,5. Pro cvičení 

v PS s.27/6 a,b použij CD v pracovním sešitě – track 14. Správné výsledky 

zveřejním v dalším týdnu. 

 

Německý jazyk PS s. 62/15 b),c), s, 63/16 

Ruský jazyk 

Odkaz na procvičování slovní zásoby 

https://www.jazykovalaborator.cz/testy.rustina/ 

 

Matematika 

Statistika – diagramy - V 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 

 

Občanská 

výchova 
Není v rozvrhu pro tento týden.  

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 

 

Chemie 

zápis poznámek dle PL Uhlík vloženého na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid 

 - doplnit chybějící údaje pomocí učebnice str.55, 56 (lze vytisknout,doplnit a vlepit 

do sešitu) 
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Přírodopis 

Podle prezentace opakovat a doplnit poznámky - činnost srdce 

uč. str. 74- 77 

Vylučovací soustava - výpisky + nakreslit obr. str. 74 obr. č.149 

Řízení lidského těla 

Materiály ke stažení k tématu viz odkaz:   https://prirodopis855.webnode.cz/ 

 

Zeměpis 

Uč. s. 12, 13, 14  – přečíst Příroda a Ochrana přírody + odpovědět do sešitu na 

Otázky a úkoly k opakování na s. 14 

 

Hudební 

výchova 

Soco bate vira  - tanec 

https://www.youtube.com/watch?v=zk_3onMpwwU&list=PL389KnvpF_t2P7Z8ZI

DzOy1LX5VpwI-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 

Tělesná 

výchova 

p. uč. J. Klucký: 

odkaz 1. - https://www.youtube.com/watch?v=uW3-Ue07H0M 

odkaz 2. - https://www.youtube.com/watch?v=aUYRVSNz_VY 

 

p.uč. M. Slepičková 

20 minut jógy pro začátečníky: 

https://www.youtube.com/watch?v=0hXvoEGRIdQ 

Jóga pro zdravá záda: 

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

 

Pracovní 

výchova 

p. uč. P. Hadraba 

Vypracuj potravinovou pyramidu. Použij dané odkazy. 

Odkaz 1 

https://slideplayer.cz/slide/3174068/ 

Odkaz 2 

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

na-zdravy-zivotni-styl__s10010x7938.html 

 
p. uč. Fialová 

Podívej se na video o stolování na: https://www.youtube.com/watch?v=xq-

y2CfaM5M 

 

KAJ 

Připravte si povídání o tom, jak jste strávili Velikonoce. Spojíme se přes 

videohovor. 

 

Přírodovědné 

praktikum 

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

stranky-trid 

 

UVČ  Není v rozvrhu pro tento týden.  

 

https://prirodopis855.webnode.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=zk_3onMpwwU&list=PL389KnvpF_t2P7Z8ZIDzOy1LX5VpwI-zz&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=zk_3onMpwwU&list=PL389KnvpF_t2P7Z8ZIDzOy1LX5VpwI-zz&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=31B7m4aVUh0
mailto:fialova@1zsdobris.cz
https://www.youtube.com/watch?v=uW3-Ue07H0M
https://www.youtube.com/watch?v=aUYRVSNz_VY
https://www.youtube.com/watch?v=0hXvoEGRIdQ
https://www.youtube.com/watch?v=lyCqXqlStRM
https://slideplayer.cz/slide/3174068/
https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Potravinova-pyramida---navod-na-zdravy-zivotni-styl__s10010x7938.html
https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Potravinova-pyramida---navod-na-zdravy-zivotni-styl__s10010x7938.html
https://www.youtube.com/watch?v=xq-y2CfaM5M
https://www.youtube.com/watch?v=xq-y2CfaM5M
http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid
http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid

