
Třída: 8.A 
 

18. 5. – 22.5. 
 

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

mluvnice – zopakuj si pravopis číslovek (s. 79–80) 
sloh – proslov – přečti si s. 136-137 a sestav proslov k ukončení 

školního roku, práci odevzdej do 7. června, pokud chceš, pracuj 

ve skupině o dvou až třech lidech 
literatura: do 31. května odevzdej recenzi na knihu ze seznamu 

doporučené četby 

 

Anglický jazyk 

Tento týden je na téma „Trpný rod“. Na online hodině si ho znovu 

probereme, doma budete cvičit jeho tvoření. WB 44/3, 46/1, 2. V 

GC je pro vás připravený kvíz. 

Dobrovolná práce: britská královna Alžběta II. měla koncem 

dubna narozeniny. Podívej se na video (3 min), co za poslední rok 

tato úžasná dáma stihla: https://youtu.be/WFBLy3dBagU. 

Německý jazyk 

Zopakujte si časování způsobových sloves. Všechny by jste měli 

umět nazpaměť. Procvičte si jejich použití v Google učebně. 
Opište si z knihy do sešitu tabulku str. 77/ 3b), časování slovesa 

"MÖCHTEN". V pracovním sešitě udělejte cvičení 3/str. 69. 

 

Ruský jazyk 

Google Classroom kód kurzu ai35zv2 nebo téma Volný čas, 

učebnice str. 92 cv. 7, str. 93 cv. 8,9,10, pracovní sešit str. 48 cv. 
4. 

Matematika Válec - úlohy k procvičení najdeš ve svém kurzu GC. 

Přírodopis 

Žlázy s vnitřním vyměšováním (sl. 1, 2, 3, 6, 7, 8) 

https://slideplayer.cz/slide/1966738/ 

 

Dějepis 

První světová válka – pokračování (průběh, bitvy, závěr války) - 

s. 133-136 

 

Občanská výchova 

Banky a jejich služby, podívej na video: 
https://www.youtube.com/watch?v=HrQTBqxbNZ0 

Kdo ještě neudělal úkol z min. týdne, prosím dodělat. 

Důvody, proč platit kartou. 
Výpisky si napiš do sešitu a pošli na mail jindrakova@1zsdobris.c

z 

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

 

Fyzika 

Ohmův zákon  

učebnice str. 137 – 140 přečíst, vypsat žlutý rámeček 

Závislost el. odporu na vlastnostech vodiče 
učebnice str. 143 – 145 přečíst, vypsat žlutý rámeček. 

http://data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-

slusovskeskole/vy_32_inovace_14_elektrickproudvkovech_28.pd

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

Oxidy 

- dokončit práci z minulého týdne; PL poslat do 24.5.2020 na 

mail hadamovska@1zsdobris.cz 
 

Zeměpis 

Kraje ČR – Hlavní město Praha, Středočeský, Jihočeský, 

Plzeňský, Karlovarský kraj – Projdi si text a mapy v učebnici na 

str. 28–47. Odpověz na otázky v kurzu Classroom (nemusíš psát 
nic do sešitu) anebo otázky vypracuj a odešli vyučující na email 

do 22.5. Otázky: 1) Jmenuj 5 známých míst, která můžeš navštívit 

v Praze. 2) Kolik obyvatel žije v Praze? 3) Kde jsou uloženy 
české korunovační klenoty? 4) Vyjmenuj 5 známých míst, která 

můžeš navštívit ve Středočeským kraji. 5) Jaké důležité přehrady 

se nachází na území Stř. kraje? 6) Najdi chybu v učebnici na str. 

35 (chyba souvisí s městem, poblíž kterého žijeme). 7) Jaké je 
krajské město Jihočes. kraje? 8) Vyjmenuj 5 známých míst, která 

můžeš navštívit v Jihočes. kraji. 9) Jmenuj největší vodní nádrž, 

rybník a nevyšší horu v Jihočes. kraji. 10) Vyjmenuj 5 známých 
míst, která můžeš navštívit v Plzeňském kraji. 11) Jak se jmenuje 

řeka, která vzniká soutokem 4 řek v Plzni? 12) Který národní park 

zasahuje do Plzeň. kraje? 13)  Vyjmenuj 5 známých míst, která 
můžeš navštívit v Karlovarském kraji. 14) Jaká nerostná surovina 

se těží na území Kar. kraje? 15) Kam bys odcestoval z Karlových 

Varů, pokud bys použil pravidelnou přímou linku do zahraničí? 

 

Hudební výchova 

Trénovat oblíbené písničky z youtube. 

Podívat se na video: Pražské jaro - Jiří Bělohlávek. 

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

Tělesná výchova 

Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle podmínek a 

možností žáků. Inspiruj se na“ 

https://telesnavychova1zsdobris.webnode.cz/ 
 

Výchova ke zdraví 

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

VZ: https://telesnavychova1zsdobris.webnode.cz/kopie-z-

pravidla-sportu-2/    otevři prezentaci Civilizační choroby a 
nastuduj slide 14 – 21. 

 

Výtvarná výchova 
Není v rozvrhu pro tento týden. 

Pracovní výchova 

p.uč. Fialová: 
https://www.restaurant-guide.cz/kuchyne/index.html 

vyber jednu mezinárodní kuchyni, stručně ji popiš a pošli 

na  fialova@1zsdobris.cz. 

p.uč. Kočí: 
Podívejte se na zajímavé video, jak si můžete ozdobit váš jídelní 

stůl. Popřípadě si to můžete vyzkoušet: 

https://www.youtube.com/watch?v=4NpAIGoU1_g 
 

Konverzace AJ 

Watch the following video. https://vimeo.com/40783889. Try to 

think up as many kinds of shoes as you can. Also, think about 

different kinds of clothes. When we have an online conversation, 
you will describe what you are wearing. If you do not attend the 

online conversation, write a text and send it to me. 
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Přírodovědné praktikum Není v rozvrhu pro tento týden. 

Volitelná informatika 

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. 
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