
Třída: 8.A 
 

11. 5. – 15. 5. 
 

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

mluvnice – zájmena, skloňování týž, tentýž, jenž (s. 78-9) 
 

literatura - Charles Dickens: Oliver Twist - práce s textem   

 

Anglický jazyk 

Tento týden je na téma Our environment (naše životní 

prostředí). Udělejte si zápis do sešitu: téma + seznam nových 

slovíček (včetně překladu). Slovíčka najdete v učebnici str. 56/1 

(a-k). Naučte se je. Procvičit si je můžete na 

https://quizlet.com/ZS1Dobris. Seřaďte si je abecedně a najděte 

Level 4, Unit 5, Section A (a můžete procvičovat).  

Přečtěte si článek Global warming v učebnici str. 56 a pokuste 

se nová slovíčka na příslušná místa doplnit. Článek je obtížný.  

Vypracujte cvičení v pracovním sešitě str. 44/1, 2, nafoťte a 

pošlete mi je. 

Německý jazyk 

Pokračování v modálních (způsobových) slovesech: Sloveso 

KÖNNEN, podívej se na video: 
https://www.youtube.com/watch?v=JP__uXztQBs 

(naučit se časovat sloveso können - zápis do sešitu včetně 

ukázkových vět z videa)  

Do sešitu zkus vymyslet 4 věty se slovesem können. Zkus 
vymyslet otázku i zápornou větu. 

 

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

 

Ruský jazyk 

GC kód kurzu ai35zv2 nebo Volný čas učebnice str. 90 cv 1a, 

1b, str. 91 cv. 4, pracovní sešit str. 48. cv. 2,3. 
 

Matematika 

Objem válce - v učebnici  Ma 3. díl prostuduj strany 44-46, do 

ŠS opiš rámečky ze str. 45 a 46 a vypracuj cvičení 45/1,2A, 3; 
46/6,7 a 48/1-4 jen A. 

Vše ofoť a pošli nejlépe přes GC  nebo na můj mail. V GC 

najdeš další úkoly a znovu se uvidíme při hodinách online. 

 

Přírodopis 

Rozmnožovací soustava – doplnit cvičení v PS (odeslat alespoň 

3 libovolná cvičení na adresu: vavrovael@1zsdobris.cz) 

 

Dějepis První světová válka (válčící strany, fronty, průběh) - s. 132-135 

Občanská výchova 

Do sešitu si vypiš 5 důvodů, proč platit kartou. 
odkaz:https://www.youtube.com/watch?v=DnDcJrxGKds 

Práci mi pošli na mail jindrakova@1zsdobris.cz 

Jak platit platební kartou. Podívej se na video. 
https://www.youtube.com/watch?v=SAHclSJqHR0 
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Fyzika 

Dopracuj  

Zdroje elektrického napětí 

Zopakuj si Elektrický proud a napětí v Google Classroom, kód: 
yp52rjm 

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 
 

Chemie 

Oxidy 

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

prezentace, oboje najdete na http://1zs.dobris.cz/webove-
strankytrid;  práci si rozlož do dvou týdnů;   

PL pošli do 24.5.2020 na mail hadamovska@1zsdobris.cz 

 

Zeměpis 

Procvič si mapu České republiky –  

Kraje ČR – https://online.seterra.com/cs/vgp/3088,  

Města ČR – https://online.seterra.com/cs/vgp/3319. 

 

Hudební výchova 

Trénovat oblíbené písničky z youtube. 

Podívat se na video: Pražské jaro - Jiří Bělohlávek. 

https://www.youtube.com/watch?v=N7kq_bEGq1U 
 

Tělesná výchova 

Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle podmínek a 

možností žáků. Inspiruj se na“ 

https://telesnavychova1zsdobris.webnode.cz/ 
 

Výchova ke zdraví 

Na web stránkách tříd a předmětů – Člověk a zdraví – TV a 

VZ: https://telesnavychova1zsdobris.webnode.cz/kopie-z-

pravidla-sportu-2/    otevři prezentaci Civilizační choroby a 
nastuduj slide 9 - 13. 

 

Výtvarná výchova 

Na Google Classroom je pár „vtipných“ kreseb. Uvidíš tam 

jednoduché obrázky a u nich je anglicky napsané nějaké slovo 

nebo věta, které svou podstatou souvisí s obrázkem, ale díky 

drobné změně nebo záměně slov dochází k jemnému vtipu. 

Zkus vymyslet něco podobného (kresba + vtip), nafoť a pošli. 

Pracovní výchova Není v rozvrhu pro tento týden. 

Konverzace AJ 

Prepare a short description of your favourite film: title, main 

actor, actress, genre (žánr - druh filmu), when and where it 

takes place, main heroes, plot (děj) and why you like it. If you 

are present at the online lesson, you will speak about it, if not, 

send it to me. 

Přírodovědné praktikum 

Voda z různých pohledů II 

- vyplnit PL Voda z různých pohledů II, ofotit a poslat do 24. 

5.2020 na mail hadamovska@1zsdobris.cz 
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Volitelná informatika 

Podívat se na to, jak má vypadat bezpečné 

heslo: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-

stazeni/tiskoviny/bud-v-bezpeci/83-bud-v-bezpeci-bezpecne-
heslo/file 

Zkus vymyslet bezpečné heslo a zamysli se nad tím, zda hesla, 

která používáš, jsou bezpečná. 
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