
Třída: 8.C 
 

4. 5. – 7. 5. 
 

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Mluvnice 
PODSTATNÁ JMÉNA – obtížné tvary-opakování 

- procvič si skloňování obtížných podstatných jmen - uč.s.74/4 (celé věty) a 

75/6 (jen výrazy v závorkách), 75/7 (celé věty) napiš do sešitu mluvnice a 

pošli ke kontrole na kubatova@1zsdobris.cz 
-koncovky podstatných jmen si procvič 

zde: https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-iy-a-iy-

v-koncovkach/podstatnych-jmen/ 
- vypracuj kvíz v GC (souhrnné opakování) 

Literatura 
JAN AMOS KOMENSKÝ 
-    připomeň si jednu z nejvýznamnějších českých osobností 

-    zhlédni výuková videa (odkazy též v GC) 

http://www.staletekoreny.cz/jan-amos-komensky-v-dobach-epidemii 

https://www.youtube.com/watch?v=lnfsK8j5rec 
-    z prezentace v GC a videí si udělej výpisky do sešitu literatury 

-    zaměř se především na tyto otázky: 

 
1. Ve kterém století žil Jan Ámos Komenský? 

2. Kde je pochován? 

3. Proč je označován za Učitele národů? 
4. Jaká významná díla Komenský napsal? 

5. Jaké změny ve školství prosazoval Komenský? 

6. Proč Komenský odešel do ciziny po bitvě na Bílé hoře? 

7. Jaké cíle viděl Komenský ve vzdělání? 
8. Končí dle Komenského vzdělání dokončením studia na škole? Co si  

o tom myslíš? 

 

Anglický jazyk 

p. uč. A. 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. 

p. uč. J. Fialová 

PS s. 83 – nastudovat slovíčka Heroes – A King Arthur, B The burglar. PS 

s. 78 nastudovat část 4.1 Sloveso + -ing nebo infinitiv, 4.2 There´s 

someone/something + -ing, 4.3 Can see/hear someone/something + -ing.  
PS s. 34/1,2 

Novou gramatiku procvičuj na: 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/grammar/exercise1?cc=cz
&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/grammar/exercise2?cc=cz

&selLanguage=cs 
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/grammar/exercise3?cc=cz

&selLanguage=cs 
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Německý jazyk 

Nauč se slovíčka PS s. 75. Uč s. 77 – Gramatik – nastuduj ich möchte. 

Procvičuj slovíčka (Země a obyvatelé a Zeměpisné názvy) na: 

https://www.umimenemecky.cz/poslech-slovicek 
 

Ruský jazyk 

Odkaz na prezentaci Počasí. Přečíst otázky na jaro, léto, podzim, zima. 

Odpovědi poslat na mail jindrakova@1zsdobris.cz 

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

 

Matematika 

Válec 
V uč. 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 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) 

 

Občanská výchova 

V GC nastuduj prezentaci Výroba, obchod, služby.  Další úkoly v GC. Kdo 

nepracuje v GC, otevře odkaz: https://dum.rvp.cz/materialy/zakladni-
ekonomicke-pojmy.html a nastuduje slide 1-20. Slide 20 – odpověz na 

otázky 1-5 a odpovědi pošli na fialova@1zsdobris.cz.  

 

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 

- do sešitu nalepit (popř. přepsat) a doplnit zápis na základě prezentace, 

  oboje najdete na http://1zs.dobris.cz/webove-strankytrid 
- opakovat značky chem. prvků a koncovky 

 

Přírodopis 

učebnice str. 78 - 81 (stejně jako minulý týden) 
- přečíst a dokončit zápisky 

+ google classroom - materiál: stavba nervové soustavy, stavba mozku 

- prostudovat prezentace a doplnit zápisky 

 

Zeměpis 

Uč. s. 22 – 25 – Služby a doprava, Současná ČR, Opakování. Vypracované 

otázky a úkoly s. 23 a 25 pošli buď na fialova@1zsdobris.cz nebo do GC.  

 
Procvičuj: řeky a hory ČR (vyber si lehkou, střední či těžkou variantu): 

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy#kc175 

V GC vypracuj test. 
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Hudební výchova 

Trénovat oblíbené písničky z youtube. 

Podívat se na video: Filharmonici na ulici 

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

Výtvarná výchova 

Jméno na zdi - "nasprejujte" své  jméno na cihlovou zeď, formát A4 na 

šířku, výška  zdi 15 cm, fixy, pastelky. 

 

Tělesná výchova 

p.uč.J.Klucký: 

facebook: "Školní klub na Lyčkárně" - videa s názvem Challenge 

 

p.uč.M.Slepičková 

Procvič celé tělo: 

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

Výchova ke zdraví Není v rozvrhu pro tento týden. 

Volitelná informatika 

Ochrana osobních údajů - přečíst a podívat se na 

video: https://www.jaknainternet.cz/page/1183/ochrana-osobnich-udaju/ 

 

KAJ 

Poslechněte si několikrát následující nahrávku. Zjistěte jaké 3 tipy dává 

spolužačka spolužákovi, aby se lépe učil. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-

listening/study-tips 
Tyto 3 tipy napište do sešitu (v angličtině), vyfoťte a pošlete mi je na 

Google Classroom. Pokud se připojíte na online hovor, popovídáme si o 

tom. Pokud se nepřipojíte, napište mi svoje vlastní tipy, jak vy se učíte do 
školy, abyste měli co nejlepší výsledky. Napište je opět v angličtině, 

vyfoťte a opět pošlete na Google Classroom.  

 

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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