
Třída: 8.A 

 

20. 4. – 24. 4. 
 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

mluvnice – slova přejatá – pokračování: s. 67–72 

literatura - Karel Jaromír Erben: Kytice – práce s textem 

K uvedeným tématům jsou připraveny aktivity v Google Classroom. 

Doplňující materiály viz https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/ 
 

Anglický jazyk 

Na Google Classroom jsou kvízy na procvičení používání „ing“ a „infinitivu“.  

Dále si přečtěte legendu o králi Artušovi v učebnici na str. 44. Odpovězte na 

otázky ve cv. 3. Odpovědi mi pošlete na houskovamo@1zsdobris.cz 

Německý jazyk 

Modální (způsobová) slovesa: udělat zápis do sešitu: 

https://www.youtube.com/watch?v=kbW0j9dYu7A 

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

učebně. Kód kurzu je: rgi6hyw. Bližší info k přihlášení zde: 

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

naproste-laiky 

Procvičte si vaše znalosti na: 

https://www.testedich.de/quiz62/quiz/1568127244/Die-Modalverben-2 

 

Ruský jazyk 

Úkoly najdete na Google Classroom, kód obdržíte od třídního učitele. Pokud to 

nejde, pracovní list najdete na stránkách ruštiny: https://www.f1fcz.cz 

 

Matematika 

Kruh, kružnice - nejprve si připomeň základní vlastnosti 

podle https://www.youtube.com/watch?v=kT2gHzmzmBY a udělej si z něj 

poznámky do ŠS, pak se podívej na obvod 

kruhu  https://www.youtube.com/watch?v=cbanx5di-JI a obsah 

kruhu https://www.youtube.com/watch?v=ycu8AhBru1c. 

Do ŠS pak z uč. 3.díl - na str. 28 udělej rámeček  a vyřeš  cv. 1,2 a na str. 

32 udělej rámeček  a vyřeš  cv. 1,3.  Pro kontrolu využij výsledky v 

učebnici.  Většina z vás již pracuje v Google Classroom, kde vám i nadále 

zadávám jednoduché úkoly k procvičení učiva. Pro přihlášení a v případě dalších 

dotazů mě kontaktuj na sobotkova@1zsdobris.cz 

Přírodopis 

Vyšší nervová činnost 

http://www.giobio.tode.cz/dokumenty/rambousek/biologie/Vyssi_nervova_cinno

st.pdf 

Pokus na podmíněné reflexy  I. P. Pavlova – zpracovat a poslat na: 

vavrovael@1zsdobris.cz Ke zpracování úkolu je přiložen odkaz pro inspiraci, lze 

pozměnit na návyky s domácím mazlíčkem: 

https://dvojka.rozhlas.cz/pavlovuv-reflex-7548422 

 

Dějepis Kolonialismus a imperialismus – práce s textem (viz Google Classroom) 

Občanská výchova 

Vysvětli pojmy Platební karta, PIN informace si vypiš do sešitu. 

https://moneta.cz/slovnik-pojmu 
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Fyzika 

Elektrický proud - vypracovat do sešitu str. 128, otázky 1 – 4. 

Měření el.  napětí - Učebnice str. 129 – 132, zatím pročíst 

Procvičování látky: 
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/82-8-rocnik/1057-

elektricky-proud 

 

Chemie 

Zápis poznámek dle PL Síra vloženého na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-

trid 

- doplnit chybějící údaje pomocí učebnice str.53, 54 (lze vytisknout, doplnit a 

vlepit do sešitu) 

 

Zeměpis 

Přečti si text v učebnici o průmyslu v ČR – str. 19 a 20 pouze po potravinářský 

průmysl, ten si necháme na příští týden). Vypiš si do sešitu poznámky (ke 

každému odvětví průmyslu alespoň jeden příklad) a podívej se na videa: 

Zdroje energie v ČR (4 min): https://edu.ceskatelevize.cz/zdroje-energie-v-cr-

5e4424852773dc4ee4139d29 

Jaderná elektrárna Dukovany (6 min):  https://edu.ceskatelevize.cz/jaderna-

elektrarna-dukovany-5e44248d2773dc4ee4139d81 

Výroba auta Škoda Octavia v Mladé Boleslavi (6 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=PDqCPZONOx4 

 

Hudební výchova 

Trénovat oblíbené písničky z youtube. 

Soco bate vira  - tanec 

https://www.youtube.com/watch?v=zk_3onMpwwU&list=PL389KnvpF_t2P7Z

8ZIDzOy1LX5VpwI-zz&index=3 

Soco bate vira - slova 

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

 

Tělesná výchova 

Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle podmínek a možností žáků. 

Inspirativní videa pro tělocvik doma: 

https://drive.google.com/open?id=19R-kunTo65iPDz6XpV-l50gtUiNiVs-v 

 

Výchova ke zdraví 

Na odkaze: https://telesnavychova1zsdobris.webnode.cz/kopie-z-pravidla-

sportu-2/  otevři prezentaci Civilizační choroby a nastuduj slide 1- 8 

 

Výtvarná výchova Není v rozvrhu pro tento týden. 

Pracovní výchova 

sk. p. uč. Kočí: Podívejte se na video a zpracujte do sešitu pár poznámek na 

téma: POTRAVINOVÁ PYRAMIDA  

https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs 

sk. p. uč. Fialové: Podívej se na video o stolování na: 

https://www.youtube.com/watch?v=xq-y2CfaM5M 

 

Konverzace AJ 

Jděte na následující odkaz. Je o tom, jakým způsobem si dělat zápisky a učit se z 

nich na test. Poslechněte si ho několikrát. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-

listening/taking-notes 

Pod poslechem jsou 2 cvičení. Zkuste si je vypracovat. Do sešitu nakreslete 

obrázky/slova, kterými spolužák pomůže Clare zaznamenat ve zkratce 

probíranou látku. Obrázky nafoťte a pošlete mi na houskovamo@1zsdobris.cz. 

Spojíme se přes videohovor a popovídáme si o tom. 

 

Přírodovědné 

praktikum 
Není v rozvrhu pro tento týden. 
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Volitelná 

informatika 

Zopakovat si na následujícím odkaze zásady psaní emailů a poslat mi na 

cieslik@1zsdobris.cz email - žádost o prominutí pokuty za včas 

nevrácenou knihu (rozumný důvod vymyslet). Email musí mít všechny 

náležitosti: 

https://www.vkancelari.cz/zasady-psani-e-mailu-aneb-jak-dodrzet-

korespondencni-etiketu/ 
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