
Třída: 8.B 

15. 6. - 19. 6.   

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

Udělejte si výpisky z učebnice (tabulky na str. 69 + 70). Poproste někoho z rodiny, 

aby vám nadiktoval 20 slov ze cv. 11a na str. 71 jako diktát. Společně proveďte 

kontrolu. Dále vypracujte jazykový rozbor na téže straně.  

V literatuře si pročtěte článek na webu: 

http://evee.cz/modules/news/article.php?storyid=73 a udělejte si stručné výpisky 

k době a jednotlivým spisovatelům (co vás zaujme + 2 díla). 

Anglický jazyk 

1. skup. p. Kubátová 

LEVEL 4 - VOCABULARY 

-zopakuj si slovní zásobu z letošního roku 
https://quizlet.com/ZS1Dobris (level 4) 

https://elt.oup.com/student/project/level4/wordbank?cc=cz&selLanguage=cs 

 

2.  skup. p. Šimonovská 
- četba knihy + konverzace o přečteném na Skypu (nepovinné) 

-opakování látky 8. ročníku: PS 64/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; 65/9, 11, 13 

 

Německý jazyk 

Modální slovesa WOLLEN a DÜRFEN 
Udělat si stručný zápis do sešitu a naučit se nazpaměť časovat: 

https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018092702-modalni-sloveso-durfen 

https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018092602-modalni-sloveso-wollen 
Vypracovat pracovní list s modálními slovesy: 

https://drive.google.com/open?id=1DzCFxdprbFbGyVQ462YEHyol_qGRLNkN 

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. 

Dějepis 
Vyberte jednu z osobností - T. G. Masaryk, E. Beneš, M. R. Štefánik, K. Kramář, 

A. Rašín - vypracujte referát a pošlete do 21. 6. na mail zakova@1zsdobris.cz 

Občanská výchova 

Odvětví  hospodářství – opak. uč. látky         

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5269                                          

Hospodářská politika státu – opak. uč. látky       

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5684 

Fyzika 

Výsledný odpor rezistorů zapojených v elektrickém obvodu za sebou (= do série)                                                                           

https://slideplayer.cz/slide/1991732/                                                                 

Elektrický náboj – opak. uč. látky          

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2709 

Chemie 

Kyslíkaté kyseliny                                                       

https://slideplayer.cz/slide/5628530/ 

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 
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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=fX9nQAAKQco 

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. 

Výtvarná výchova 
Tento týden není v rozvrhu 

Tělesná výchova Kondiční cvičení, venkovní aktivity - běh, kolo, míčové hry 

Pracovní výchova 

Volba povolání                                                                                                           

Osobnost člověka – opak. uč. látky        

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5253 

Volit. informatika Tento týden není v rozvrhu 

Kaj 

 
 

 

 

- pusť si britský/americký film v originálním znění (klidně s titulky), případně 

nějaký dokument, dobré jsou např. od Globe Trekker (zde třeba 

Skotsko: https://www.youtube.com/watch?v=8fdbXC_XQ20, možno s titulky) + 
vypiš si deset nových a pro film/dokument klíčových slov 

  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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