
Třída: 8.C 
 

27. 4. – 30. 4. 
 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Mluvnice 

SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ - JAZYKOVÉ ROZBORY 

-    vypracuj do seš. mluvnice nebo ve Wordu jazykový rozbor uč.s.58 a 

pošli ke kontrole na můj mail 

-    další rozbory si udělej zde 

https://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/testy-vetne-rozbory/ 

-    vypracuj kvíz na GC 

 

Literatura 

HUSITSKÁ LITERATURA 

-    udělej si zápis do sešitu literatury z prezentace na GC (pokud nemůžeš 

do GC, požádej o prezentaci mailem) 

Sloh 

PROSLOV 

-    seznam se se slohovým útvarem Proslov - uč. str. 136 (modrá tabulka a 

cv. 1) - ústně 

Anglický jazyk 

p. uč. A. 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 

 

p. uč. J. Fialová 

Procvičuj slovní zásobu Problems and treatments PS s. 82.  

Přečti si texty uč.s.38. Odpověz  na otázky uč s. 38/2 a odpovědi pošli na 

fialova@1zsdobris.cz   

Procvič Everyday English na: 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit03/everydayenglish?cc=cz&se

lLanguage=cs 

 

Německý jazyk 

PS s. 66/6,7,9,10, pokud je to možné – ofotit a poslat na 

fialova@1zsdobris.cz  

Procvičit slovíčka – rodina na: https://www.umimenemecky.cz/poslech-

slovicek-rodina?source=explicitExercise 

 

Ruský jazyk 

Posílám odkaz na prezentaci Počasí. Přečíst text jaro, léto, podzim, zima. 

Překlad poslat na mail jindrakova@1zsdobris.cz 

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

Poc%25CC%258Casi%25CC%2581.pptx 

 

Matematika 

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

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

Odešli nejlépe přímo v GC nebo na mail rumlova@1zsdobris.cz 

 

Dějepis 

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

do sešitu (dokončit) 
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Občanská výchova 

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

otevřít Banky a pojišťovny – nastudovat slide 16 – 19.   

 

Fyzika 

Měření elektrického proudu a napětí, jednotky fyzikálních veličin. 

Ampérmetr, voltmetr 

(multimetr):  https://www.3zscheb.cz/images/stories/esf/pedos/VY_32_INO

VACE_01.pdf 

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

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

 

Chemie 

Vodík - přečíst uč. str. 42, 43; do sešitu nalepit (popř. přepsat) zápis 

umístěný na http://1zs.dobris.cz/webove-strankytrid 

- podívat se na https://edu.ceskatelevize.cz/exploze-vodiku-

5e44240f4908cf0125157ee3 

Uhlík - opakování - podívat se na 

https://edu.ceskatelevize.cz/drahocenny-uhlik-5e4421d2e173fa6cb524a844 

https://edu.ceskatelevize.cz/uhlik-5e4418ff17fa7870610ed2b2 

https://edu.ceskatelevize.cz/odkud-pochazi-uhlik-

5e4421d2e173fa6cb524a846 

 

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

PL - Uhlík; Síra 

Práce zadávána přes GC. 

 

Přírodopis 

kód kurzu classroom: e3axzwx (bude stále stejný) 

 

-v GC prostudujte a vypište si do sešitu téma Nervové řízení a Nervová 

soustava 

- kdo nepracuje s GS tak uč. str.78 - 81 - přečíst + výpisky 

 

Zeměpis 

Uč. s. 18-21 – nerostné suroviny a průmysl.  

Do sešitu odpovědět na Otázky a úkoly k opakování ze s. 18 a 21. 

 

Hudební výchova 

Trénovat oblíbené písničky z youtube. 

Podívat se na video: Filharmonici na ulici 

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

 

Pracovní výchova 

p.uč.Hadraba 

Na adresu hadraba@1zsdobris.cz zašli zpracovaná zadání z minulých 

nabídek. 

Podívej se na video o stolování na: 

https://www.youtube.com/watch?v=xqy2CfaM5M 

 

p.uč. Fialová – shlédnout tato videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=0ixxxNGhch8&list=PLA351425B4BD

562D2&index=16  

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

 

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. 
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KAJ 

Práce je zadaná v Google Classroom. Kód: bzdzuqd 

Prepare a short and simple recipe of your favourite food. Take a picture of 

the list of ingredients and post it here in Google Classroom. You will speak 

about how to do it during our conversation class. 

Připravte si krátký a jednoduchý recept na vaše oblíbené jídlo. Vyfoťte 

seznam ingrediencí a pošlete ho sem na GC. Při online hodině budete mluvit 

o tom, jak to jídlo připravit. 

 

Přírodovědná praktika 

dokončit PL Voda z různých pohledů vloženého na 

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 

 

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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