
Třída: 8.C 
 

20. 4. – 24. 4. 
 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

Mluvnice 

PSANÍ ČÁRKY V SOUVĚTÍ 

-    dokonči do sešitu mluvnice cvičení z učebnice s. 42/8 

-    pak si celé cvičení zkontroluj zde (pomocí lupy přejeď přes text) nebo pošli ke 

kontrole na můj email 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk8/Cesky_jazyk8.

mc&pageord=396 

-    udělej do seš. mluv. test č. 6 a pak si zkontroluj řešení v učebnici s. 152 (v 

případě dotazů piš na můj mail nebo na GC) 

-    dále si do seš.mluv. napiš nadpis ČÁRKA V SOUVĚTÍ-SHRNUTÍ a pod tento 

nadpis si udělej výpisky z modré tabulky z učebnice s. 56 

-    psaní čárky si procvič zde: https://www.umimecesky.cz/carky 

 

Literatura 

-    udělej si do sešitu literatury velký nadpis ČESKÁ LITERATURA a podnadpis 

NEJSTARŠÍ PÍSEMNÉ PAMÁTKY 

-    zhlédni výukové video viz odkaz 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZwoRpHTAD0 

-    pracovní list k tomuto tématu budeš mít připraven na Google Classroom (pokud 

nemáš možnost v GC pracovat, požádej o ně mailem na kubatova@1zsdobris.cz) 
 

Anglický jazyk 

p. uč. A. 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 

p. uč. J. Fialová 

Procvičuj slovní zásobu Parts of the body na: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3702  

Zopakuj should a might na: 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit03/grammar/exercise2?cc=cz&selLan

guage=cs 

Zopakuj vztažné věty na: 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit03/grammar/exercise3?cc=cz&selLan

guage=cs 

Čtení s porozuměním - přečti si texty uč.s.36/1,2- odpověz  na otázky a odpovědi 

pošli na fialova@1zsdobris.cz 

 

Německý jazyk 

PS s. 63/17, s. 65/1,2,3,4,5. V případě nejasností pište na fialova@1zsdobris.cz. Na 

odkazu: https://www.umimenemecky.cz/slovicka  procvičit slovní zásobu Čas: dny, 

měsíce, roční období  
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Ruský jazyk 

Na základě textu z uč. cv.1/str.79 stručně popiš svoji školu v PS cv.2/str.44 

Odkaz na procvičování slovní zásoby 

https://www.jazykovalaborator.cz/testy.rustina/ 

 

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. 

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, pro přihlášení a v případě dalších dotazů mě 

kontaktuj na rumlova@1zsdobris.cz  

 

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

Občanská 

výchova 

Odkaz: https://clovek-a-spolecnost-1-zs-dobris.webnode.cz/a8-rocnik2/   - otevřít 

Banky a pojišťovny – nastudovat slide 9 – 15.  

 

Fyzika 

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

zaslat: vavrovael@1zsdobris.cz 

 

Chemie 

Zápis poznámek dle PL Síra vloženého na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid 

- doplnit chybějící údaje pomocí učebnice str.53, 54 (lze vytisknout,doplnit a vlepit 

do sešitu) 

 

Přírodopis 

učebnice str. 74 - 77 - dodělat výpisky z tématu Vylučovací soustava + dopsat 

tabulku z učebnice str. 77 - přehled žláz vyměšujících hormony 

video - https://www.youtube.com/watch?v=rqt3mM2tV9E 

 

Zeměpis 

Uč. s. 15, 16, 17 – přečíst obyvatelstvo a zemědělství ČR. Do sešitu odpovědět na 

Otázky a úkoly k opakování na s. 16 a 17. 

 

Hudební 

výchova 

Trénovat oblíbené písničky z youtube 

Soco bate vira  - tanec 

https://www.youtube.com/watch?v=zk_3onMpwwU&list=PL389KnvpF_t2P7Z8ZI

DzOy1LX5VpwI-zz&index=3 

Soco bate vira - slova 

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

 

Výtvarná 

výchova 

Vytvoř ilustraci k citátu: 

„Buďme rozumní a přidejme osmý den v týdnu, který bude výlučně určen pro 

čtení." 

 

Tělesná 

výchova 

p. uč. J.Klucký: 

facebook: "U.B.F - Ultimate Buffi Fitness" 

p.uč. M.Slepičková Výzva TV – Sportujeme v karanténě. Natočte krátké, vtipné 

video (max. 1 min). Ukažte, že sportovat se dá kdekoliv a kdykoliv. Videa zasílejte 

své vyučující Tv. 

 

Výchova ke 

zdraví 

Na odkazu: https://telesnavychova1zsdobris.webnode.cz/kopie-z-pravidla-sportu-2/  

otevři prezentaci Civilizační choroby a nastuduj slide 1- 8 
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Volitelná 

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 

Jděte na následující odkaz. Je o tom, jakým způsobem si dělat zápisky a učit se z 

nich na test. Poslechněte si ho několikrát. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-

listening/taking-notes 

Pod poslechem jsou 2 cvičení. Zkuste si je vypracovat. Do sešitu nakreslete 

obrázky/slova, kterými spolužák pomůže Clare zaznamenat ve zkratce probíranou 

látku. Obrázky nafoťte a pošlete mi na houskovamo@1zsdobris.cz. Spojíme se přes 

videohovor a popovídáme si o tom. 

 

UVČ 

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

mezi práce na výstavu příští rok. 
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