
Třída: 8.A 
 

15.6. – 19.6. 
 

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

mluvnice – jazykový rozbor (slovní druhy) 
literatura – Karel Havlíček Borovský, Vítězslav Hálek, Karolina Světlá, 

Jakub Arbes, Alois Jirásek, Svatopluk Čech, Josef Václav Sládek, 

Jaroslav Vrchlický, Ladislav Stroupežnický – práce s textem 

Anglický jazyk 
Opakování učiva 8. ročníku. Úkoly zadány na GC. 

Německý jazyk 

Podívejte se na následující video a zkuste si s rodilými mluvčími 

německé 
jazykolamy: https://www.youtube.com/watch?v=gVfr1eCRhRY. 

Nezapomeňte dokončit a odevzdat veškerou zadanou práci (kvízy) v 

Google učebně. 

Ruský jazyk 
On-line procvičování dny v týdnu a 

měsíce https://www.jazykovalaborator.cz/testy.rustina/ 

Matematika Opakování učiva 8.r. - testy nalezneš v GC 

Přírodopis 

První pomoc – opak. uč. látky 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1512 
Hormony – opak. uč. látky 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2022 

Chuť, čich a hmat – opak. uč. látky 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2019 

Dějepis 
Vypracuj projekt. Vyber si jedno z následujících témat: hilsneriáda, spor 

o rukopisy, Alfons Mucha, Josef Čapek, Salvador Dalí, Walt Disney. 

Občanská výchova 
Jak správně hospodařit s penězi? podívej se na video. 

https://decko.ceskatelevize.cz/bankovkovi 

Fyzika 
Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu za sebou 

 (= do série) https://slideplayer.cz/slide/1991732/ 

Chemie 

Hydroxidy – procvičování - podívat se na 
https://edu.ceskatelevize.cz/elektrolyza-chloridu-sodneho-

5e4424144908cf0125157efa 

https://edu.ceskatelevize.cz/vyroba-mydla-5e44197f17fa7870610ed7e5 

https://edu.ceskatelevize.cz/tuhnuti-malty-5e4424174908cf0125157f1d 

Zeměpis 

Opakování Evropa – Vypracuj kvízy na 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2263, 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2267 a zopakuj si, co ses naučil o 
Evropě. 

Hudební výchova 
Kulturní tradice a zvyky, podívej se na video. 

https://www.youtube.com/watch?v=fX9nQAAK 

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/_files/200000022-
dae66dae69/TESTY%20%C5%A0MP%20-

%20rizikov%C3%A9%20chov%C3%A1n%C3%AD.pdf     otevři Testy 

z oblasti rizikového chování. Vypracuj další 3 testy. Klíč je na konci 
prezentace. 
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Výtvarná výchova Není v rozvrhu pro tento týden. 

Pracovní výchova 

p. uč. Fialová: 

Otevři prezentaci „Požadavky pro výkon povolání“ a vypracuj úkoly. 

Odkaz: https://dum.rvp.cz/materialy/pozadavky-pro-vykon-povolani.html 
 

p. uč. Kočí: 

Podívejte se na 

video:https://www.youtube.com/watch?v=wxYg7picTDk a zamyslete se, 
jestli by se vám některé z těchto zaměstnání líbilo:). Zkuste si pak udělat 

test: "Jaké povolání se k tobě hodí?" 

na: https://www.youtube.com/watch?v=imLgI9-BYtQ . 

Konverzace AJ Úkoly zadány na Google Classroom.  

Přírodovědné praktikum Není v rozvrhu pro tento týden. 

Volitelná informatika 
Závislost na internetu – podívej se na video a přečti si článeček: 
https://www.jaknainternet.cz/page/1700/zavislost-na-internetu/ 
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