
 

 

 

Třída: 8.C 
 

18. 5. – 22. 5. 
 

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

Mluvnice 
SOUVĚTÍ – věta hlavní a vedlejší, souvětí souřadné a podřadné 

-uč.s.63/14 – opiš věty do sešitu (kaţdou větu na nový řádek), podtrhni 

přísudky, doplň čárky a pokus se označit věty hlavní a vedlejší (můţeš mít 

označeno obyčejnou tuţkou)– cvičení společně projdeme při videohovoru v út 
19.5. 

 

Literatura 
LYRICKO-EPICKÉ ŢÁNRY 

Pokud pracuješ v GC,zadání a PL najdeš tam. Pokud v GC nepracuješ, zapiš si 

do sešitu literatury definici balady a romance a přečti si tyto ukázky: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Balada 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Romance 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jan-neruda/romance-o-karlu-iv-balady-a-

romance.html#axzz6M8KierC5 
http://www.cist.cz/Poezie/kytice.htm 

https://czech.mml.ox.ac.uk/celakovsky-toman-lesni-panna-1839 

 

Anglický jazyk 

p. uč. A. Šimonovská  
- dle svého tempa pokračovat v četbě knihy + moţnost 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 
(+moţnost 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 

p. uč. J. Fialová 
Uč s. 46/1 – přečti si text. Uč. s. 47/3a,4 napiš do sešitu. PS s. 36/2a,b – poslech 

– pouţij CD v PS – track 1.19 a 37/3,4. Úkoly pošli na fialova@1zsdobris.cz  

Verb + -ing or infinitive procvičuj na: 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/verb-

ing-or-verb-infinitive 

 

Německý jazyk 

Uč s. 78/5,7  – napiš do sešitu. Úkoly pošli na fialova@1zsdobris.cz 
Procvičuj časování sloves na http://www.nemecky.net/testy/doplnovani-slov-

i/casovani-sloves-ii-331/ a  http://www.nemecky.net/testy/doplnovani-slov-

i/casovani-nemeckeho-slovesa-sein--333/ 
 

Ruský jazyk 

Přečti si text a do sešitu napiš překlad, učebnice str. 71/ cv.1. 

Práci mi pošli na mail jindrakova@1zsdobris.cz 
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Matematika Válec - cvičení zadána v 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 

Prostuduj prezentaci „Trh a jeho fungování“ na:  
https://dum.rvp.cz/materialy/trh-a-jeho-fungovani.html.  Na úkoly nemusíš 

odpovídat. 

 

Fyzika 

Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech 

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

kapalinach-a-plynech-71-.pdf  

 

Chemie 

Oxidy 

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

mail hadamovska@1zsdobris.cz 
 

Přírodopis 

Učebnice str. 81 - 83 Smyslové vnímání - hmat, chuť, čich, sluch 

doporučuji vyuţít google classroom materiály - hmat, chuť, čich, sluch 

 

Zeměpis 

Uč. s. 32 – 43 – kraj Středočeský, Jihočeský, Plzeňský. Vypracované otázky a 

úkoly s. 35, 39 a 43 pošli buď na fialova@1zsdobris.cz nebo do GC. Na : 

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

 

Hudební výchova 

Trénovat oblíbené písničky z youtube. 

Podívat se na video: Praţské jaro - Jiří Bělohlávek. 

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

Výtvarná výchova Kresba - https://www.youtube.com/watch?v=gc4KTCzCB0Y 

Pracovní výchova Není v rozvrhu pro tento týden. 

Výchova ke zdraví 

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

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

 

Tělesná výchova 

p. uč. Klucký: 

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

p.uč. M.Slepičková 

Vyraţ do přírody a vyber si sport, který tě baví (jízda na kole, běh, ...)  
 

Volitelná 
informatika 

Úkol: 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 pouţíváš, 

jsou bezpečná. 

 

KAJ 

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. 
 

Přírodovědná 

praktika 
Není v rozvrhu pro tento týden. 
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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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