8. ročník
ČESKÝ JAZYK
Vyučující: Jana Klimtová

Zkontroluj si řešení VJR PS 35/6 zadaného minulý týden.
V úterý ve 14 h sleduj pořad Škola doma na ČT1, pracuj a do komens mi odpověz na tuto
otázku: Pořad je určen pro 9. třídu, jak moc jsi dokázal plnit zadání? Co pro tebe bylo
užitečné, co potřebuješ ještě vysvětlit? (najdeš ho také v i-vysílání ČT)
Ve SCIO máš zpřístupněný test Souvětí, spojovací výrazy - vyřeš do pátku.
Literatura:
Pokračujeme s tématem Komenský - tentokrát se zaměříme na Labyrint světa a ráj srdce
(práce s textem, odpovědi na otázky) a na shrnutí (čítanka str. 50) a video:
https://www.youtube.com/watch?v=dUW9Chv-ASc
Podrobnosti k zadání, rady, doporučení dostaneš denně do komens.
Materiály jsou buď v bakalářích: Dokumenty – Přehled – Veřejné dokumenty učitelů Klimtová – ČJ 8
nebo v Teams - ČJ - Dokumenty – Výukové materiály.
Nejasnosti řeš hned – piš mi v bakalářích přes komens, na školní mail, v Teams do chatu. Na
otázky a vzkazy se těším :-)

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Lucie Wladařová

1/ see this link https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/intermediategrammar/passive-forms
and watch the video about Sophie and Oliver, do the online exercises below. There are also
PDF worksheets, don´t do them, they are the same as online exercises
2/ WORK IN TEAMS - see SB p. 58 ex.1 Smart Alec´s plan - listen and do ex.2 T, F, DS as usual
https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz HYPERLINK
ex. 3 a, b, c, d + 4 all tenses -- PRESENT SIMPLE, PAST SIMPLE, PRESENT PERFECT, FUTURE
WITH WILL eg. The award is presented, was presented, has been presented..........................
GOOD LUCK, GUYS!

Vyučující: Kubásková Kateřina

Project 4
1/ Wed 25th March – at 10? conference call – be ready to answer SB 61/ 3
2/ SB 61/4 into your school exe. Book
3/ SB 61/6
Audio: https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=cs
4/ WB 48, 49 Please check your answers in solution saved in „soubory“ in TEAMS.
5/ Reading:
https://www.esl-lounge.com/student/reading/3r10-shrinking-lake.php
Komunikace:
MAIL, BAKALÁŘI, TEAMS (8 – 15)
Společná hodina na TEAMS – středa v 10

Vyučující: Hana Kráslová

1. Posílám klíč k vypracovaným cvičením v PS str. 42-43, klíč najdete v příloze, v Bakalářích,
sekce DÚ
(Ti, co mi neposlali tyto stránky ke kontrole, nebo jí poslali v neděli, či dnes – zkontrolují
sami!)
2. Pročti a zapamatuj si slovní zásobu lekce 5A - PS str. 76 (Climate change)
3. Pročti si gramatiku k lekci 5A PS str. 72 /5.1,5.2 zapamatuj si: passive voice (trpný rod) s
etvoří sovesem TO BE (AM,ARE,IS) a příčestím trpným významových sloves. Ty jsou buď
pravdelná -ED, nebo nepravidelná (nepravidelná nejdeš ve 3.sloupci v seznamu
nepravidelných sloves)
4. Učebnice str. 56/1, 2 Spoj stejné významy slov, poznámky si udělej do šk.sešitu
5. Učebnice str. 56/2a Přečti si text a můžeš kontrolovata doplnit chybějící slova i poslechem,
který je již k nové verzi učebnic a jsou tam malinké změny oproti textu, který máte v
učebnici, tak jestli na ně přijdeš, můžeš mi je vypsat, ofotit a poslat. Náležitě ohodnotím jako
aktivitu navíc!!!
6. PS str. 44 (klíč ke cvičením ti pošlu v pátek)
Poznámka: odkaz na poslechová cvičení v učebnici:
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/?cc=global&selLanguage=en
(Page – stránka, ex. – cv.)

NĚMECKÝ JAZYK
Vyučující: Petra Železná

1) procvičuj si NJ průběžně na https://www.mauthor.com/present/5386835560366080
2) zopakuj si názvy pro části dne a příslušnou slovní zásobu str. 27 a 29
3) v ÚT zadám na toto učivo testík do Teams
4) uč. str. 31 – do sešitu si zapiš deklinaci slovesa
5) vypracuj v PS 29/8, 30/9

Vyučující: Lenka Košťálová

Uč. Str. 28/2 - do sešitu vypiš a přelož slovíčka - 10 slovíček.
Přelož tyto věty: Ich muss heute staubsaugen. Meine Mutter geht jeden Tag einkaufen.
Musst du Hausaufgaben machen? Ich lerne nicht Deutsch.
Tentokrát nemusíš odevzdávat.

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Vyučující: Eva Škvorová

Vytvořila jsem Team “8 Spécialistes en francais”. Už z názvu je jasné, že vám věřím, že to
dáme :-)
Projděte si seznam slavných osobností, který máš v Teams. Vyberte si nějakou, která vás
zaujala, podívejte se na internet, co se dá o ní vyhledat. Napiš o této osobnosti 5 vět, jedna z
nich by mohla být třeba o tom, proč se ti tato osobnost líbí / nelíbí. Zkuste i francouzské
zdroje, třeba http://wikipedia.fr/index.php
Pokud bys měl/a jakékoli otázky či potíže s technikou, obrať se na mě (jakkoli - mailem, tel.
731472234, Komens)

RUSKÝ JAZYK
Vyučující: Hana Tomšíková

Téma - Jídlo - procvičování slovní zásoby
Pracovní sešit str. 39 cv. 6. A + doplňování tvarů slovesa jíst výběrem možností - pošlu
mailem s instrukcemi
Cvičení 6. A prosím ofoťte a pošlete.

MATEMATIKA
Vyučující: Marcela Oujiřová

Vyplň test, který jsem ti přiřadila ve SCIU - Zlomky, slovní úlohy na zlomky
V PS udělej stranu 131 + 133, v pátek ti pošlu řešení a ty si zkontroluješ své výpočty
Vyřeš 5 lineárních rovnic, zadání budeš mít v Baka, řešení pošlu v pátek do Baka

FYZIKA
Vyučující: Jan Hájek

Teplo, přeměny, vliv práce: vše zadáno v Teams

DĚJEPIS
Vyučující: Irena Syblíková

Jan Amos Komenský – životopis

PŘÍRODOPIS
Vyučující: Ladislava Srpová

8. A – opakování – kožní soustava - testík bude zadán ve středu v Teams (odevzdej do pátku),
ve čtvrtek si přečti str. 47 – Péče o kůži, do sešitu zapiš první pomoc při různých poraněních
kůže (podle tabulky – můžeš si ji opsat, nebo ofoť a nelep). V pravé liště na str. 47 dole je
okénko s úkoly 1. - 3., pokud najdeš odpovědi na otázky (dobrovolné!), napiš je do PL, který
bude také od středy připraven v Teams.
8. B – přečti si str. 47 – Péče o kůži, do sešitu zapiš první pomoc při různých poraněních kůže
(podle tabulky – můžeš si ji opsat, nebo ofoť a nelep). V pravé liště na str. 47 dole je okénko
s úkoly 1. - 3., pokud najdeš odpovědi na otázky (dobrovolné!), napiš je do PL, který bude od
středy připraven v Teams.

ZEMĚPIS
Vyučující: Hana Tomšíková

Téma - vodstvo Ameriky – procvičování
Dú - pošli odpovědi na úkoly v pracovním listu - více v mailu

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ
Vyučující: Radka Habešová

Práce je dlouhodobější projekt, který musíte všichni odevzdat až 28. 4. 2020.
Můžete zpracovávat elektronicky, nebo rukou a ofotit a poslat jako přílohu na email:
habesova@zsdobrichovice.cz.
Kritéria:
rozsah A4, typ a velikost písma Arial 11, běžné okraje. Piš souvislý text nebo přehledy a
tabulky.
Obsah:
Osobní bezpečí a koronavirus
1. Vytvoř časovou přímku šíření v ČR od začátku až po konec dubna (sleduj zprávy, hledej
informace)
2. Zapiš zásady, kterými předcházíš nákaze.
3. Jak postupovat při podezření nákazou?
4. Jak se změnil tvůj život při pandemii koronaviru?
Vypracuj denní režim na celý týden, nezapomeň na pomoc bližním, rodině.
5. Jak se změnil život tvé rodiny?
Co je jinak: vztahy, úkoly, péče o domácnost, společné aktivity, kontakt s ostatními lidmi...
Vyučující: Soňa Nečesaná

Zhlédni film – odkaz v teams + úkol. https://www.jsns.cz/lekce/15639-leilina-melodie

CHEMIE
Vyučující: Kamila Zvědělíková

1/Laboratorní práce - Vajíčko v octu - podrobnosti v Teams Chemici8. nebo v Bakalářích,
složka Dokumenty/Přehled/Veřejné dokumenty učitelů/Veřejné
dokumenty/Zvědělíková/chemie/8.ročník.
2/Pracovní list Kyslík a vodík-podrobnosti v Teams Chemici8. nebo v Bakalářích, složka
Dokumenty/Přehled/Veřejné dokumenty učitelů/Veřejné
dokumenty/Zvědělíková/chemie/8.ročník.

INFORMATIKA
Vyučující: Jan Hájek

Práce zadaná v Teams. Počítačový servis.

