
Třída: 8.C 
 

11. 5. – 15. 5. 
 

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Mluvnice 

Skloňování zájmena JENŢ 

-opiš si tvary zájmena JENŢ do 

sešitu https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-tabulka-sklonovani-

zajmena-jenz/ 

-vypracuj do sešitu mluvnice cvičení z učebnice str. 79/6 (opravíme a 

vysvětlíme si v úterý 12.5. při videohovoru)-pokud se videohovoru 

nemůţeš zúčastnit, pošli toto cvičení vypracované mailem 

-zkus si procvičit zde: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7

&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Tvaroslov%C3

%AD&topic=01.+Z%C3%A1jmena+-

+z%C3%A1jmeno+jen%C5%BE#selid 

-procvič si koncovky přídavných jmen zde: 

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

koncovkach/pridavnych-jmen/ 

Sloh 

Práce s textem 

https://skolaposkole.cz/prijimaci-zkousky-ss/serazeni-textu 

Literatura 

Národní obrození (znáš z dějepisu) 

-zhlédni videa a vypracuj pracovní list, který máš připravený v GC, ten 

nalep nebo opiš do sešitu literatury (řešení dám koncem týdne do GC, 

abyste si to mohli zkontrolovat) 

-pokud nepracuješ v GC-zhlédni videa a do sešitu vypiš cíl obrození a jeho 

hlavní představitele 

-v GC vypracuj krátký kvíz na toto téma 

https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok 

https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ 

 

Anglický jazyk 

p. uč. A. Šimonovská  

- dle svého tempa pokračovat v četbě knihy + moţnost 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 
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p. uč. J. Fialová 

PS s. 83 – seznam se se slovní zásobou 4 Heroes – C Imagination a D Kids. 

Uč. s. 44 – přečti si text. Uč. s. 45/5 napiš do sešitu. PS s. 34/1,2,3,4 a 35/5. 

Úkoly pošli na fialova@1zsdobris.cz  Verb + -ing or infinitive procvič na: 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-

grammar/verb-ing-or-verb-infinitive 

 

Německý jazyk 

Uč s. 77/4 – napiš do sešitu. PS s. 68/1,2. Úkoly pošli na 

fialova@1zsdobris.cz 

Nadále procvičuj slovíčka (Země a obyvatelé a Zeměpisné názvy) na:  

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

 

Ruský jazyk 

Přečti si text a do sešitu napiš překlad, učebnice str. 76/ cv. 3. 

Práci mi pošli na mail jindrakova@1zsdobris.cz 

 

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 na můj mail. V GC najdeš další úkoly. 

 

Dějepis 

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 

Podívej se na video „Jak funguje ekonomika“ na:  

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

 

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 

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

  oboje najdete na http://1zs.dobris.cz/webove-strankytrid; práci si rozloţ 

  do dvou týdnů; PL pošli do 24.5.2020 na mail hadamovska@1zsdobris.cz 

 

Přírodopis 

Nervová soustava - pokračovat a dokončit čtení + výpisky, doporučuji 

vyuţít google classroom 

https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc&list=PLfqtip2INLE9A

NdjnOuyJcBIN83ou27oB&index=2 

 

Zeměpis 

Uč. s. 26 – 31 – Kraje ČR + Praha. Vypracované otázky a úkoly s. 31 pošli 

buď na fialova@1zsdobris.cz nebo do GC. Na :  

https://online.seterra.com/cs/vgp/3088   procvičuj kraje ČR. Na: 

https://geography.okhelp.cz/czech/praha-pamatky.php  procvičuj praţské 

památky. 
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Hudební výchova 

Trénovat oblíbené písničky z youtube. 

Podívat se na video: Praţské jaro - Jiří Bělohlávek. 

https://www.youtube.com/watch?v=N7kq_bEGq1U 

 

Pracovní výchova 

p. uč. Hadraba 

Kultura stolování  

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

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

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

p. uč. Fialová 

Na: https://www.restaurant-guide.cz/kuchyne/index.html 

vyber jednu mezinárodní kuchyni, stručně ji popiš a pošli na  

fialova@1zsdobris.cz 

 

Tělesná výchova 

p. uč. Klucký: 

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

p. uč. Slepičková 

Běh v přírodě 

 

Výchova ke zdraví 

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

sportu-2/ otevři prezentaci Civilizační choroby a nastuduj slide 9- 13 

 

Přírodovědná praktika 

Voda z různých pohledů II 

- vyplnit PL Voda z různých pohledů II, ofotit a poslat do 24. 5.2020 na 

mail 

  hadamovska@1zsdobris.cz 

 

KAJ 

Prepare a short description of your favourite film: title, main actor, actress, 

genre (ţánr - druh filmu), when and where it takes place, main heroes, plot 

(děj) and why you like it. If you are present at the online lesson, you will 

speak about it, if not, send it to me. 

 

UVČ 

Kresba dle vlastního výběru (aţ 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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