
Třída: 8.B 

18. 5. - 22. 5.  

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

Trénujte významové poměry a psaní čárek pomocí cvičení ze stran 30-33. Měli byste to 

již hezky zvládat. Zkuste si vyluštit tajenku na straně 33/13 a jazykový rozbor pod ní. 

Trénovat můžete i zde: https://www.skolasnadhledem.cz/game/597 nebo na Google 

Classroom. Pokud najdete nějaké pěkné procvičování na internetu, podělte se s 

ostatními. 

Anglický jazyk 

1. skup. p. Kubátová 

KIDS-práce s textem 
-přečíst text uč. s. 50 a do sešitu vypsat neznámá slovíčka plus jejich překlad 

-vypracovat PS.s. 40/1 

-další práce v GC 

             2. skup. p. Šimonovská 
 - dle svého tempa pokračovat v četbě knihy + možnost konverzace o přečteném na 

Skypu 

Climate – opakovat slovní zásobu + k tématu stáhnout tyto konverzační 
otázky https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/environment/lets-

talk-about-climate-change/710 (bude opět i na Fredovi) – vybrat alespoň 5 z nich a 

odpovědět na ně do sešitu (+možnost konverzace na Skypu) + učebnice str. 56/1 – do 

sešitu 
Trpný rod v přítomném a minulém čase– do školního sešitu opsat z PS str. 79/5.2 – 5. 8 

+ Skype; PS 44/3 + 45/5, 6 

   

Německý jazyk 

Zopakovat si a procvičovat výslovnost: 

1. Vytiskni si nebo přepiš do sešitu, přečti 

si: https://drive.google.com/open?id=1e0zqX4M4e01yiKt6sEBcSqguELBVs4va 

2. Podívej se (několikrát) na následující video, slovíčka po mluvčím 
opakuj: https://www.youtube.com/watch?v=AKEfJwPrtlE 

 

Pro další drobné aktivity a informace o videohovorech sledujte Google učebnu. 

Ruský jazyk 
Google Classroom 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. 

Dějepis 
Učebnice str. 135 - 136 - Češi a Slováci v době první světové války - přečíst + práce v 

Google Classroom (Úloha legií - poznámky + videa) 

Občanská 

výchova 

Právní formy podnikání 

https://slideplayer.cz/slide/11970474/ 

Fyzika 

Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech 

https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-vedeni-elektrickeho-proudu-v-kapalinach-a-

plynech-71-.pdf   

Chemie 

Oxidy (Oxidy – kvíz  Google Classroom) 

http://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/oxidy/Prakticky_vyznamne_oxidy.pptx 

https://www.youtube.com/watch?v=E04YaxQnopE 

https://www.youtube.com/watch?v=bNnghkGvXVg 
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Přírodopis 

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

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

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 

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 22 – 28. 

Výtvarná 
výchova 

Tento týden není v rozvrhu 

Tělesná 

výchova 
Venkovní aktivity - běh 

Pracovní 
výchova 

Kultura stolování  

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

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

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

 

Volit. 

informatika 
Tento týden není v rozvrhu 

Kaj 

 

 
 

 

Jděte na stránky https://www.nationalrail.co.uk/. Budu chtít jet z letiště z Liverpoolu do 
Londýna na Kings Cross. Odjíždět z Liverpoolu chci 8. června v 7:30. Vracet se budu v 

sobotu téhož týdne v 10:30. Chci, aby to bylo co nejrychlejší. Budu cestovat já 

(dospělý) + 2 děti a rozhodně ne první třídou. Napište mi na mail, v kolik nejdříve se 

mohu dostat do Londýna, kolikrát a kde musím přestoupit při nejrychlejší cestě a v kolik 
nejpozději mohu vyrazit z Liverpoolu, abych byla v Londýně nejpozději v 16:00. 

  
Přírodovědné 

praktikum 
Tento týden není v rozvrhu 

  

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  na 

adresu: houskovamo@1zsdobris.cz. 
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