
Třída: 8.A 
 

4. 5. – 7. 5. 
 

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

mluvnice – přídavná jména – opakování (s. 76-77) 

literatura: Karel Hynek Mácha: Máj - práce s textem 

 

Anglický jazyk 

Běžte na následující stránky: 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/graded-listening. 

Najdete tam 6 epizod příběhu o dívce, která přežila pád letadla. Každá 

epizoda má přibližně 6 min. Rozplánujte si poslech na více dní. Před 

každým dílem si projděte „preparation exercises“, které najdete po 

rozkliknutí „Preparation“ těsně nad obrázkem. Pak si pusťte nahrávku. 

Kdyby pro vás byl poslech moc těžký, můžete si k němu otevřít 

„transcript“, čili text. Z každého dílu si napište do sešitu min. 5 slovíček 

nebo slovních spojení (i s českým překladem), která jsou pro vás nová 

nebo jen povědomá. Seznam slovíček s překladem a názvem kapitoly 

ofoťte a pošlete mi na Google Classroom. A hlavně se ta slovíčka naučte 

😊. 

Na GC je obrázek. Popiš vazbou “There is sb. doing st.” to, co na obrázku 

lidé dělají. 

Německý jazyk 

Pokračování v modálních (způsobových) slovesech: Podívat se na 

následující videa: https://www.youtube.com/watch?v=O6Wx3p8zJcc 

(naučit se vyjmenovat modální slovesa a co znamenají v češtině) 

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

(naučit se časovat sloveso dürfen - zápis do sešitu včetně ukázkových vět 

z videa) Do sešitu zkusit vymyslet 4 věty se slovesem dürfen. Zkuste 

vymyslet otázku i zápornou větu. 

Vše najdete i v naší Google učebně, kde si zároveň vaše znalosti ověříte 

kvízem. 

 

Ruský jazyk 

Google Classroom kód kurzu ai35zv2 nebo odpovědět do školního sešitu 

na otázky z posledního slidu v prezentaci 

Počasí https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://f1fcz.cz/onew

ebmedia/Poc%25CC%258Casi%25CC%2581.pptx 

 

Matematika 

Válec - v učebnici Ma 3.díl prostuduj strany 37-43, do ŠS opiš rámečky  

ze str.37 a 39 a vypracuj cvičení 38/2, 3, B; 40/8A, 9, 10. 

Při rýsování mysli na úpravu. Vše ofoť a pošli nejlépe přes GC  nebo na 

můj mail. V GC najdeš další úkoly. 

 

Přírodopis 

Rozmnožovací soustava – pohlavní choroby, antikoncepce 

https://www.zs-

studanka.cz/dum/8roc/prir/vy_32_inovace_sada_iii_pr_14.pdf 
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Dějepis 

Atentát v Sarajevu – práce s textem (učebnice – s. 131), zhlédnout video 

Den, kdy byl spáchán atentát v Sarajevu 

 

Občanská výchova 

Vysvětli pojmy konstantní a variabilní symboly. Práci poslat na můj 

mail jindrakova@1zsdobris.cz 

http://www.bankovni-kody.cz/variabilni_a_konstantni_symboly.html 

 

Fyzika 

Zdroje elektrického napětí       

Str. 133 – 136 

PL s pokyny na GC 

Po zpracování nafoť a zašli na email hadraba@1zsdobris.cz 

Procvičování látky: 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/82-8-

rocnik/1057-elektricky-proud 

https://www.youtube.com/watch?v=CvfKA6ih2ro 

https://slideplayer.cz/slide/3335588/ 

https://docplayer.cz/1166462-Zdroje-elektrickeho-napeti.html 

kód do GC, kde je prac. list: yhztqd2 

 

Chemie 

Halogenidy 

- do sešitu nalepit (popř. přepsat) a doplnit zápis na základě prezentace, 

  oboje najdete na http://1zs.dobris.cz/webove-strankytrid 

- opakovat značky chem. prvků a koncovky 

 

Zeměpis 

Dočti kapitolu o průmyslu na str. 20 (od potravinářského průmyslu) a 

stranu 21. Tvým úkolem pro tento a minulý týden bylo projít svou 

domácnost a najít 10 výrobků, které byly vyrobeny v České republice 

(může jít o potraviny, domácí potřeby, sportovní potřeby, automobil, …). 

Vytvoř tabulku do sešitu nebo na počítači a zahrň informace: 1) o jaký 

výrobek jde, 2) společnost/značku a 3) město, kde byl výrobek vyroben. 

Pokud doma nenajdeš 10 českých výrobků, nahraď výrobkem 

zahraničním a nezapomeň uvést město a stát, ze kterého výrobek pochází. 

Tabulku odešli vyučující emailem nebo nahraj na kurz v Google 

Classroom do pátku 8.5 

 

Hudební výchova 

Trénovat oblíbené písničky z youtube. 

Podívat se na video: Filharmonici na ulici 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ6ChbMnZYA 

 

Tělesná výchova 

Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle podmínek a možností 

žáků. Inspiruj se na“ 

https://telesnavychova1zsdobris.webnode.cz/ 

 

Výchova ke zdraví Není v rozvrhu pro tento týden. 

Výtvarná výchova Není v rozvrhu pro tento týden. 
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Pracovní výchova 

skupina p. uč. Kočí: 

Dokončete práci z minulého týdne (Potravinová pyramida) a podívejte se 

na TOP 10 nejúžasnějších restaurací světa: 

https://www.youtube.com/watch?v=b_nr5wzlUUA 

skupina p. uč. Fialové: 

PV – shlédnout tato videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=0ixxxNGhch8&list=PLA351425B4B

D562D2&index=16 

https://www.youtube.com/watch?v=sR9rHTnx7tk 

 

Konverzace AJ 

Poslechněte si několikrát následující nahrávku. Zjistěte jaké 3 tipy dává 

spolužačka spolužákovi, aby se lépe učil. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-

listening/study-tips 

Tyto 3 tipy napište do sešitu (v angličtině), vyfoťte a pošlete mi je na 

Google Classroom. Pokud se připojíte na online hovor, popovídáme si o 

tom. Pokud se nepřipojíte, napište mi svoje vlastní tipy, jak vy se učíte do 

školy, abyste měli co nejlepší výsledky. Napište je opět v angličtině, 

vyfoťte a opět pošlete na Google Classroom. 

Přírodovědné praktikum Není v rozvrhu pro tento týden. 

Volitelná informatika 

Ochrana osobních údajů - přečíst a podívat se na 

video: https://www.jaknainternet.cz/page/1183/ochrana-osobnich-udaju/ 
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