
Třída: 8.B 

11. 5. - 15. 5.  

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Na straně 28 v učebnici si najděte tabulku, tu si přepište do sešitu. Poté si 

vyberte dohromady 10 vět ze cv. 1 a 2, ty si vypracujte také písemně.  

Poté si okopírujte celou stranu 29 (pokud nemáte tuto možnost, přepište si 

to), jde hlavně o tabulku a cvičení 1. Další materiály k trénování této látky 

naleznete na Google Classroom. 

Anglický jazyk 

1. skup. p. Kubátová 

OPAKOVÁNÍ 

Zkontroluj, zda máš hotová následující cvičení v PS, většinu byste měli 
mít hotovou, kromě asi dvou cvičení, ta dodělej: s. 32, s. 29, s. 31/4,5, 

s.32/2,3, s.36/1. Na úterý 12.5. naplánuji v GC videohovor, měj připravený 

pracovní sešit s vypracovanými cvičeními a něco barevně píšícího na 
opravu, cvičení si společně zkontrolujeme a dovysvětlíme. Také si 

procvičuj slovíčka a nepravidelná slovesa na 

Quizletu: https://quizlet.com/ZS1Dobris 

 

  2.  skup. p.Šimonovská 

- dle svého tempa pokračovat v četbě knihy + možnost konverzace o 

přečteném na Skypu 
- procvičovat popis obrázků s pomocí vazby there is/are/I can see + ing – 

např. na obrázku v učebnici str. 54 – napsat o tom do sešitu alespoň 7 vět + 

další procvičování zde (ke stáhnutí po přihlášení, nebo bude na 
Fredovi): https://en.islcollective.com/english-esl-

worksheets/grammar/present-continuous-progressive-tense/describing-

picture-free-time/10822 
- Climate: vypsat do slovníčku slovíčka (včetně českého překladu) z PS, str. 

83/5A (pokračuje na další straně, včetně „The Environment“) + PS 44/1, 2 

 

Německý jazyk 

Slovníček: Oblečení - najdete 
zde: https://drive.google.com/file/d/19Zd7eRrAmqzNPPDeOMJluG_3EBE

aGsj6/view?usp=sharing 

Vytisknout, nalepit do sešitu, přeložit si a naučit se. Kdo nemá možnost 
tisku, slovíčka si přepíše do sešitu. 

Dále online hry na tato 

slovíčka https://www.skolasnadhledem.cz/game/2595 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2597 
 

Ruský jazyk 

GC 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 uvidíme se při hodinách online. 

 

Dějepis 

D - učebnice str. 131 - 133 - Atentát v Sarajevu + První světová válka - 
přečíst + výpisky do sešitu, doporučuji práci v Google Classroom (Průběh 

bojů - videa + poznámky), případné dotazy pošlete. 

 

Občanská výchova 
Právní formy podnikání   https://slideplayer.cz/slide/11970474/ 
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Fyzika 

Ohmův zákon 

http://www.skolavsenory.cz/soubory/438.pdf  (př. 5, 6, 7, 8 a  9 - zápis, 

postup př. a odpověď;  poslat na adresu:  vavrovael@1zsdobris.cz ) 

Chemie 

Oxidy 

http://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/oxidy/Prakticky_vyznamne_oxidy.p

ptx 

Přírodopis 

Rozmnožovací soustava – doplnit cvičení v PS  

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

Zeměpis 

Tvým úkolem pro tento týden je 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 vyplň připravenou tabulku na 

kurzu v Google Classroom do pátku 15.5.  

 
Zároveň si procvič 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 
 

Výchova ke zdraví 

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

VZ: https://telesnavychova1zsdobris.webnode.cz/kopie-z-pravidla-sportu-
2/  otevři prezentaci Civilizační choroby a nastuduj slide 19 – 21 . 

 

Výtvarná výchova 

Dokončování výtvarných prací. Má -li někdo hotovo, pokračuje na: 

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

Tělesná výchova 
Procvič celé tělo: 

https://www.youtube.com/watch?v=WJug6iEhnSc&feature=emb_logo 

Pracovní výchova 
Tento týden není v rozvrhu 

Volit. informatika 

Úkol: 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. 
 

Kaj 
 

 

 
 

Stáhněte https://en.islcollective.com/english-esl-

worksheets/grammar/adjectives/what-do-they-look-writing-

practice/82435 (musíte se zaregistrovat, lze např. přes Facebook) a popište 
krasavice na obrázcích + o každé si vymyslete nějaký příběh – co zažila, 

jaká je atd.  

V ideálním případě odešlete na můj mail do konce týdne. 

  

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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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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