
Třída: 8.C 
 

15.6. – 19.6. 
 

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

Mluvnice 
OBTÍŢNÁ SLOVA 

-seznam se se slovy, ve kterých se často chybuje (toto je práce i na další týden) 

https://www.pravopisne.cz/2011/10/vyjimky/ 

Sloh 
FUNKČNÍ STYLY 

-seznam se s tím, co to jsou a k čemu slouţí funkční styly (stačí zhlédnout video) 

https://vyuka.edukavka.cz/mod/videotime/view.php?id=4452 
Literatura 

Jaroslav VRCHLICKÝ 

-seznam se s ţivotem a dílem jednoho z nejvšestrannějších českých spisovatelů, 
některé jeho básně, jejichţ autorství mu bývá připisováno, nebývají uváděny ve 

školních čítankách 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Vrchlick%C3%BD#B%C3%A1sn%C4%9B_p

%C5%99ipisovan%C3%A9_Vrchlick%C3%A9mu 
https://www.youtube.com/watch?v=uK300OAMMhA 

 

Anglický 

jazyk 

p. uč. A. 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 

p. uč. J. Fialová 

PS s. 48/1,2,3 a 49/3,4,5a – poslech dle CD v PS. Úkoly pošli na 

fialova@1zsdobris.cz. 

Německý 

jazyk 

PS s. 71/11 a s. 73/2,3,4,5.  Úkoly pošli na fialova@1zsdobris.cz. 

 

Ruský jazyk 

V PS vypracuj cv. 4/str. 42, cv. 1/str. 43. 

Prostuduj si řadové číslovky v PS str. 63. 
Další materiály najdeš na GC kód kurzu vmjumia. 

 

Matematika Opakování učiva - 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 na mail zakova@1zsdobris.cz. 
 

Občanská 

výchova 

Otevři prezentaci „Finanční gramotnost – opakování I část.“ Odkaz:  

https://dum.rvp.cz/materialy/financni-gramotnost-opakovani-i-cast.html 

Fyzika 

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

https://slideplayer.cz/slide/1991732/ 
Elektrický náboj – opak. uč. látky 

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

 

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 
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Přírodopis 

PS str. 30, 31, 32, 33 

+ dokončování zápisků podle google classroom, vše co jste nestihli. 

 

Zeměpis Odkaz: https://www.geograf.in/cs/ procvičuj kraje a okresy ČR. 

Hudební 

výchova 

Kulturní tradice a zvyky, podívej se na video. 
https://www.youtube.com/watch?v=fX9nQAAKQco 

 

Výtvarná 

výchova 

Výroba desek na výtvarné práce - kombinace koláţe (vyuţití novin, časopisů) a 
kresby nebo malby. 

 

Pracovní 

výchova 

Není v rozvrhu pro tento týden. 

 

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. 

Tělesná 
výchova 

p. uč. Klucký: 

Výzva TV 

Odkaz: https://m.youtube.com/watch?v=ynLLda3BR8A 

p.uč. M.Slepičková 

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

 

Volitelná 

informatika 

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

 

Přírodovědná 
praktika 

Není v rozvrhu pro tento týden.  

KAJ Opakování učiva 8. ročníku. Úkoly zadány na GC. 

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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