
Třída: 8.B 

22. 6. - 26. 6.   

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Projděte si tabulku na str. 91 a vypište si podstatné informace. Zkuste si ústně 

cv. 1 a 2. Písemně potom cv. 3 na téže straně. Dále si opište celou tabulku na 

str. 93 a pročtěte si oranžové shrnutí.  

Opište si prezentaci z odkazu: https://slideplayer.cz/slide/11583330/ a zjistěte si 

tyto informace: 

1. Jaké divadelní hry byly v té době hrány v Národním divadle? 

2. Které se hrají i v současnosti?  

Anglický jazyk 

1. skup. p. Kubátová 
LEVEL 4– GAMES 

-zopakuj si látku z letošního roku pomocí didaktických her 

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

 

2. skup. p. Šimonovská 

Podívat se na film Flipped (v čj „Má mě rád, nemá mě rád“) a vyplnit pracovní 

list – vše potřebné bude na Fredovi. 

 

Německý jazyk 

Slovní zásoba: DER SOMMER 

Slovníček se slovíčky zde: 

https://drive.google.com/open?id=19t1g7_uNYCoWjPu3YPbaIF2b5pNnTMfB 
Nalepit nebo vypsat do sešitu, přiřadit slovíčka k obrázkům, naučit se, vybrat si 

5 slovíček a vytvořit s nimi do sešitu věty. 

Ruský jazyk 
Procvičit slovní zásobu barvy a domácí savci on-
line https://www.jazykovalaborator.cz/testy.rustina/ 

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

Dějepis Práce v Google Classroom (Opakování učiva 8. ročníku) 

Občanská výchova 

Daně v ČR                                                          

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5687                                                                 

Druhy sporů                                                       

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5279 

Fyzika 

Výsledný odpor rezistorů zapojených v elektrickém obvodu vedle sebe (= 

paralelně)                                                                

https://slideplayer.cz/slide/13084878/ 

Chemie 

Oxidy – procvič. uč. látky                                                   

https://www.umimefakta.cz/oxidy-1-uroven/15548 

Přírodopis 

Kosterní a svalová soustava – opak. uč. látky         

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1997 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1998 

Zeměpis 
Opakování probrané látky – dokonči všechny zadané úkoly v rámci distanční 
výuky v Google Classroom nebo je odešli vyučující na email. 

Hudební výchova 

Opakovat oblíbené písničky z youtube. 

Filharmonici na ulici, podívej se na video. 
https://www.youtube.com/watch?v=OZ6ChbMnZYA 
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Výchova ke zdraví 

Podívej se na video Ochrana člověka za mimořádných událostí a běžných rizik 

- díl zaměřený na prázdninové rady pro děti. 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=NvMrkQWBkrw 

Výtvarná výchova 

Výroba desek na výtvarné práce - kombinace koláže (využití novin, časopisů) a 

kresby nebo malby. 

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

Pracovní výchova 
Tento týden není v rozvrhu 

Volit. informatika 

Jak nenaletět internetovým podvodníkům – podívej se na video a přečti si 
článeček: 

https://www.jaknainternet.cz/page/2598/jak-nenaletet-internetovym-

podvodnikum/ 

Kaj 

 
 

 

 

Podívej se na Broňu a nedělej zbytečné chyby:   
https://www.youtube.com/watch?v=2QC7A6CX92s, https://www.youtube.com

/watch?v=5WEhO_X8_ds, https://www.youtube.com/watch?v=DVuA3dQcED

4 
https://uloz.to/file/vNt85578XEMO/ma-me-rad-nema-me-rad-flipped-2000-

fhd-h-265-hevc-cz-en-zneni-cz-en-titulky-mkv 

  

Přírodovědné praktikum 

Fyzikální vlastnosti vody 
https://edu.ceskatelevize.cz/hustota-teple-a-studene-vody-

5e4423f94908cf0125157ebe 

https://edu.ceskatelevize.cz/porovnani-hustoty-5e4423f54908cf0125157e7f 

https://edu.ceskatelevize.cz/zmena-hustoty-vody-5e4423f34908cf0125157e5a 
https://edu.ceskatelevize.cz/hustota-vody-neosolene-a-osolene-

5e4424154908cf0125157f07 

  

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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