
Třída: 8.B 

4. 5. - 7. 5.  

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Na straně 26 v učebnici je modrá tabulka, tu si přepište nebo okopírujte a 

prostudujte. Poté podle ní vypracujte cvičení 1 a 2 na straně 26, obojí písemně 

do sešitu. Procvičovat to budeme i v kurzu Google Classroom. Také počítejte  

s tím, že během května byste měli dočítat knihy pro toto pololetí - budu po vás 

chtít napsat recenzi. Termín odevzdání vám sdělím příště, zatím čtěte. 

Anglický jazyk 

p. Kubátová 

FIND THE REAL YOU 

1. SB p. 48 – udělej si kvíz do sešitu (Pozor! Někdy vybíráš více odpovědí – 
pozorně čti instrukce u jednotlivých otázek!), pak se podívej na str. 57 dole a 

spočítej si skóre. Vrať se na s. 49 a přečti si, co ti vyšlo. Text, který ti vyšel, 

opiš do sešitu a přelož. Souhlasíš s výsledkem? Napiš mi odpověď do GC 
anglicky, tuto otázku tam máš připravenou. Klíč: A 0-4, B 10-14, C 5-9. 

2. Procvič si probranou gramatiku a slovíčka 

zde: https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=cs 
3. Vypracuj kvíz v GC 

  

p. Šimonovská 
Vypsat do slovníčku slovíčka z PS str. 83/4D – procvičovat v PS str. 40 + 41/3, 
5, v učebnici str. 51/6b – možnost připravit se na dialogy a procvičit na Skypu 

Udělat na A4 projekt dle instrukcí v učebnici na str. 55 (modrý rámeček „Write 

you project“) – ručně, ne na počítači.  
Vyfotit a v příloze poslat na můj mail do čtvrtka 7. 5. 

 

Německý jazyk 

Modální slovesa: sloveso KÖNNEN 

Podívat se na video: https://www.youtube.com/watch?v=JP__uXztQBs&t=34s 
Udělat si zápis do sešitu: https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018061402-

modalni-sloveso-konnen 

Vymyslet 5 vět s tímto slovesem a naučit se ho časovat. 
 

Ruský jazyk 

Google Classroom nebo odpovědět do školního sešitu na otázky z posledního 

slidu v prezentaci 

Počasí https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://f1fcz.cz/onewebmed
ia/Poc%25CC%258Casi%25CC%2581.pptx . 

 

Matematika 

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. 

 

Dějepis 

Podívejte se na videa:  

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-spachan-atentat-v-

sarajevu-28-cerven-151577 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-prvni-svetova-

valka-28-cervenec-151942 

učebnice str. 129-130 - přečíst + výpisky do sešitu 

(http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/14.%20%C4%8Clov%C4%9Bk

%20a%20spole%C4%8Dnost/dejepis_8_9rocnik.htm - Dohoda proti 

Dvojspolku) 
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Občanská výchova 

Právní formy podnikání 

https://slideplayer.cz/slide/11970474/ 

Fyzika 

Ohmův zákon 

http://data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske-

skole/vy_32_inovace_14_elektrickproudvkovech_28.pdf 

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

Chemie 

Halogenidy 

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

halogenidy.pdfhttps://www.youtube.com/watch?v=U19ILYq0mI8 

Přírodopis 

Rozmnožovací soustava – pohlavní choroby, antikoncepce                                

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 web stránkách školy – Člověk a zdraví – TV a 
VZ: https://telesnavychova1zsdobris.webnode.cz/kopie-zpravidlasportu-2/ 

otevři prezentaci Civilizační choroby a nastuduj slide 14 – 18 

 

Výtvarná výchova 

Jméno na zdi - "nasprejuj"své jméno na cihlovou zeď. 

Pracuj na šířku A4, zeď má výšku 15 cm. Použij pastelky a fixy. 

Tělesná výchova 

Zacvičte si s námi na stránkách Tv 

( https://telesnavychova1zsdobris.webnode.cz/ ) a nechte se inspirovat i 

zajímavými nahrávkami svých spolužáků. 

 

Pracovní výchova 

Kultura stolování 

https://slideplayer.cz/slide/11582103/ 

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

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

Volit. informatika Tento týden není v rozvrhu 

Kaj 
 

 

 
 

Popis vzhledu a vlastností – na A4 nakreslit svůj autoportrét, v AJ se popsat – 

minimálně v 5 větách napsat, jak vypadám. Popsat minimálně 4 své vlastnosti 
(pozitivní i negativní) + ve větách uvést na příkladech, jak se tyto vlastnosti 

projevují. Vyfotit a poslat na můj mail do čtvrtka 7. 5. 

  
Př. praktikum Tento týden není v rozvrhu 

  

UVČ 

 

Kresba dle vlastního výběru (až do konce distanční 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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