
Třída: 8. B 

20. 4. - 24. 4.  

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Nadále pracujte na procvičování vedlejších vět pomocí internetového odkazu  

z minulého týdne. Pokud vám některé věty nejdou, zaměřte se na jeden 

konkrétní druh a zkuste o něm zjistit co nejvíce. Můžete se domluvit ve 

skupině, že každý vypracuje referát na jeden druh a informace si předáte.  

Stále jsem tu pro vás na emailu cermakova@1zsdobris.cz, kam mi nadále 

posílejte i vaše úvahy na téma "Lze si užít Velikonoce v karanténě?". 

Anglický jazyk 

1. skup. p. Kubátová 

THE BURGLAR – PRÁCE S TEXTEM 

-    přečti si text uč.s.46 a do sešitu si vypiš neznámá slova 

-    do seš. vypracuj odpovědi na otázky (nemusí být celé věty) uč. s. 47/2 

VAZBA THERE’S SOMEONE/SOMETHING ……ING 

-    přečti si výklad v PS s.78/4.2 

-    vypracuj cvičení v PS s. 36/1 

-    tuto látku si ještě ujasníme pomocí videohovoru na GOOGLE MEET, až 

dostanete přístupový kód do mého kurzu na Google Classroom, už se na vás 

těším  

 

2. skup. p.Šimonovská 
- stále (a i nadále) procvičovat nepravidelná slovesa 

- opakovat přídavná jména na koncovky – ed + ing: učebnice 54/4 (opsat do 

sešitu), pracovní sešit 42/2 (další materiály – nepovinně – jsou na Fredovi) 

- opakovat verb patterns: pracovní sešit 34/4 + 35/5, 6 (cv. 6 bude součástí 

konverzačních „hodin“ na Skypu) + další možné (nikoliv povinné) 

procvičování na Fredovi 

- v rámci konverzace pokračovat ve čtení knihy zveřejněné na Fredovi; pokud 

někomu nepůjde stáhnout, místo toho přečíst komiks na str. 10 

 

+ dále možnost konzultací a online výuky na Skypu, řešení úkolů na konci 

každého týdne na Fredovi 

 

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. 

 

Ruský jazyk 

Roční období a měsíce  https://www.f1fcz.cz 

Odkaz na PL: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://f1fcz.cz/onewebmedia/Ro

%25C4%258Dn%25C3%25AD%2520obdob%25C3%25AD%2520a%2520m

%25C4%259Bs%25C3%25ADce.rtf 

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. 
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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 Googleclassroom, kde vám i nadále 

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

dalších dotazů mě kontaktuj na sobotkova@1zsdobris.cz 

Dějepis 
Učebnice str. 106 - 107 Imperialismus a kolonialismus - přečíst + výpisky do 

sešitu   

Občanská výchova 

Tvorba ceny a inflace – opakování učební látky: 

https://zsslapanice.cz/STUD_MAT/DUMY/Matematika/9.%20ro%c4%8dn%c

3%adk/VY_62_INOVACE_TR_02-22_MA-9.pdf 

Fyzika 

Siločáry elektrického pole. Uč. str. 108/O 1, 2, 5; str. 116/ U 1a),b),c), zaslat: 

vavrovael@1zsdobris.cz 

Chemie 

Polokovy  - vybrat jednoho zástupce, zpracovat v PowerPointu ( 4 sl. - 

nekopírovat celé stránky, použít obrazové materiály, nezapomenout na zdroje 

info) a zaslat: vavrovael@1zsdobris.cz 

Přírodopis 

Vyšší nervová činnost 

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

nost.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 

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_t2P7

Z8ZIDzOy1LX5VpwI-zz&index=3 

Soco bate vira - slova 

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

 

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 
Pro tento týden není v rozvrhu. 

Tělesná výchova 

Výzva TV - sportujeme v karanténě. Natočte krátké, třeba i vtipné video (max. 

1 min.). Ukažte, že sportovat se dá kdekoliv a kdykoliv. Inspirujte se zde: 

https://telesnavychova1zsdobris.webnode.cz/o-parku/ 

 

Pracovní výchova 

Zdravý talíř – zpracovat dle vzoru a poslat: (podle skupin) 

vavrovael@1zsdobris.cz  a hadraba@1zsdobris.cz  

https://www.margit.cz/zdravy-talir/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=LoG5nv6FDx0 

Volit. informatika Není v rozvrhu pro tento týden. 

Kaj 

 

 

 

 

Na internetu najděte 2 články  v AJ o nějakém kontroverzním tématu = téma, 

na které existuje mnoho různých názorů (např. trest smrti, adopce 

homosexuálními páry, eutanázie a mnoho dalších). Články musí mít odlišná 

stanoviska – oba budou na jedno téma (např. trest smrti), ale jeden musí být 

pro, jeden proti. Tyto články mi zkopírujte/dejte odkaz a ke každému stručně 

napište, jaký názor má na danou problematiku a proč. Na závěr mi napište, ke 

kterému stanovisku a proč byste se přiklonili vy. Práce to není úplně snadná, 

máte na to 2 týdny – pošlete mi na mail do 30. 4. (přes Skype se krom jedné 

osoby nikdo nespojil, tak si budeme posílat zprávy...). Kdybyste přece jen dali 

přednost konverzaci, ozvěte se mi, domluvíme se. 

  

Přírodovědné praktikum 

Pro tento týden není v rozvrhu. 

 

 

  

UVČ 

 

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

zařazena mezi práce na výstavu příští rok. 

  

 


