
Třída:8.B 

27.4.-30.4.  

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Všem, kteří mi poslali úvahy na téma Lze si užít Velikonoce v karanténě?, 

moc děkuji. Jsou velmi povedené. Nyní se budeme zase soustředit na 

mluvnici, pro shrnutí vět vedlejších si vypracujte písemně do sešitu podle 

učebnice na str. 23 cvičení 11. Zopakujte si také rozdíl mezi souvětím 

podřadným a souřadným. Potom si pusťte video na YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=OcIhmi3CD34 . Tam najdete 

instruktážní video k psaní čárek v souvětí, z něj si udělejte výpisky do 

sešitu. Příští týden budeme s těmito informacemi pracovat v kurzu na 

Google Classroom, který pro vás připravuji.  

Anglický jazyk 

1. skup. p. Kubátová 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA ZAKONČENÁ na -ED a – ING 

-    do seš. SB 48/1a – opiš dvě věty v bublině (speech bubble) a přelož, 1b-

opiš tabulku do sešitu, doplň a přelož (slovíčka najdeš v PS s. 83), 1c- doplň 

a napiš celé věty 

-    WB p. 38 

-    nauč se slovíčka 4C – hlavně přídavná jména z tabulky SB 48/1b 

 

2. skup. p. Šimonovská 
Verb patterns (opakování) – PS 43/5 

There’s someone/something + ing – z pracovního sešitu str. 78 opsat do 

sešitu část 4.2. K anglickým větám napsat i český překlad. Kdo bude chtít, 

dovysvětlím na Skypu. K procvičení: WB 42/3, 36/1 + celá str. 37 

Dle svých možností pokračovat v četbě knihy sdílené na Fredovi 

 

Německý jazyk 

Učebnice strana 68 - opsat do sešitu rámeček Grammatik a naučit se 

62/2 - celou větou napsat, kde je Max 

Pracovní sešit: 60/2 

 

Ruský jazyk 

Počasí - prezentace 

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

Poc%25CC%258Casi%25CC%2581.pptx , vypsat do sešitu a odpovědět na 

otázky, odpovědi poslat na babcakova@1zsdobris.cz. 

 

Matematika 

Procvič si obvod a obsah kruhu podle pracovního listu, který najdeš 

na https://dumat.webnode.cz/osmicka/ nebo v Google Classroom, ve kterém 

se objevím s nápovědou.  Odešli nejlépe přímo v GC nebo na můj mail.   

Dějepis 

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

do sešitu (dokončit) 

 

Občanská výchova 

Trh, fungování trhu:     

https://dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=ejyzvpxk 

Fyzika 

Měření elektrického proudu a napětí, jednotky fyzikálních veličin. 

Ampérmetr, voltmetr (multimetr):  

https://www.3zscheb.cz/images/stories/esf/pedos/VY_32_INOVACE_01.pd

f 

https://www.youtube.com/watch?v=5NcSghK3A5k  

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

Halogenidy:  http://zs-zelatovska.cz/upload/1412157553vy-52-inovace-314-

halogenidy.pdf    

https://www.youtube.com/watch?v=U19ILYq0mI8 

Přírodopis 

Vyšší nervová činnost – dokončit práci zadanou v předchozím týdnu. 

Rozmnožovací soustava: 

https://www.zs-

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

Zeměpis Tento týden není v rozvrhu. 

Hudební výchova 

Trénovat oblíbené písničky z youtube. 

Podívat se na video: Filharmonici na ulici 

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

 

Výchova ke zdraví 

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

pravidlasportu-2/ otevři prezentaci Civilizační choroby a nastuduj slide 9 - 

13 

Výtvarná výchova 
Pohled z okna - kresba, malba. 

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/ 

(dobrovolná aktivita) 

 

Pracovní výchova 

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

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

https://www.margit.cz/zdravy-talir/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LoG5nv6FDx0 

Volit. 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/ 

 

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. 

Pokračování v práci. 

  

Přírodovědné praktikum 

http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid a do 1. 5. 2020 odeslat 

na hadamovska@1zsdobris.cz 

Následující práci zaslat do 1.5. 2020 na mail hadamovska@1zsdobris.cz: 

Šetříme s vodou - PL 
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UVČ 

 

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

zařazena mezi práce na výstavu příští rok. 

Prosím, nafoťte, co jste zatím v době domácí výuky nakreslili a pošlete to 

na houskovamo@1zsdobris.cz 
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