
8. ročník (týden 19. 10. – 23. 10. 2020) 
 

MATEMATIKA 

Vyučující: Marcela Oujiřová 

Vzhledem k mé nemoci v tomto týdnu odpadají online hodiny, velmi se omlouvám. 

1. Ve výukových materiálech na Tems máš uložen výklad Pythagorova věta, opiš si do 
školního sešitu a pak vypočítej v PS str. 78 cvičení 1 + 2 

2. Ve výukových materiálech na Tems máš uloženo zadání 2 testů, základní početní 
operace + mocniny, příklady si opiš do školního sešitu a vypočítej 

3. PS strana 80 cvičení 8 + strana 81 

4. Do školního sešitu vypočítej příklady z učebnice strana 32 cvičení 7 + 8 

 

ČESKÝ JAZYK 

Vyučující: Petra Železná 

8. A  

1. online hodina: skupina X - středa 8 hod., skupina Y - středa 9 hod.  

Plán hodiny:  

1) Pravopis a výslovnost slov přejatých 

2) PS 13/1, 2 

2. online hodina: skupina Y - čtvrtek 11 hod., skupina X - pátek 11.55 

Připrav si: 

1) vypracovaný úkol z literatury zadaný minulý týden (čítanka str. 24 – 26) 

 

Další úkoly: 

1) DÚ č. 6 : uč. str. 16/6 a - vypracuj do domácího sešitu, zkontroluješ sám/sama, správné  

řešení zašlu do Teams (Soubory - Výukové materiály - Klíč k DÚ) 

2) Dokonči a odevzdej slohovou práci zadanou minulý týden. 

3) čítanka str. 30 – 31: přečti, opíšeš zápis - zašlu do OneNotu – a pak vypracuj písemně 

odpovědi na otázky str. 31 

 



8. B 

1. online hodina: skupina Y - pondělí 9 hod., skupina X - pondělí 10.05 hod.  

Plán hodiny:  

1) Pravopis a výslovnost slov přejatých 

2) PS 13/1, 2 

2. online hodina: skupina X - úterý 9 hod., skupina Y - pátek 9 hod. 

Připrav si: 

1) vypracovaný úkol z literatury zadaný minulý týden (čítanka str. 24 – 26) 

 

Další úkoly: 

1) DÚ č. 6: uč. str. 16/6a - vypracuj do domácího sešitu, zkontroluješ sám/sama, správné  

řešení zašlu ve středu do Teams (Soubory - Výukové materiály - Klíč k DÚ) 

2) Dokonči a odevzdej slohovou práci zadanou minulý týden. 

3) čítanka str. 30 – 31: přečti, opíšeš zápis - zašlu do OneNotu – a pak vypracuj písemně 

odpovědi na otázky str. 31 

 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A KE ZDRAVÍ 

Vyučující: Lucie Jovanovičová  

8. A 

Zdravím vás osmáci,  

v našem týmu v Teams najdete prezentaci, ve které jsou vaše úkoly pro tento týden. 

Shrnuji je i zde: 

1) Na straně 12 v učebnici najdete úlohu označenou otazníkem. Zapište si do sešitu jednotlivá 
období, připište ještě období dětství a dospívání.  

2) Ke každému období si napište věk, ve kterém konkrétní životní období prožíváme. 

3) Poté si ke každému období napište, jakými důležitými změnami člověk v konkrétním období 
prochází, některé změny máte napsané v tomto úkolu v učebnici. Dále pracujte se svým 
obrázkem z minulého týdne (cesta životem) a připište si k jednotlivým obdobím situace, které 
jste zaznamenali do obrázku.  

4) Jednotlivé kroky najdete blíže popsané v prezentaci. 



Vyučující: Petra Železná 

Online hodina + třídnická hodina: pátek 23. 10. ve 12.50 

1) Dokonči již ve škole zadaný úkol na téma Můj největší koníček. 

2) uč. VOZ str. 20 – 22: přečti si tuto kapitolu, připrav si řešení 3 úkolů inteligence na str. 22 
nahoře 

 

DĚJEPIS 

Vyučující: Irena Syblíková 

Zopakuj si: 1) Kolik let letos uplyne od bitvy na Bílé hoře?  2) Jaká válka probíhala v Evropě 
současně s českým stavovským povstáním? (Písemně do sešitu) 

Popravy na Staroměstském náměstí 21. 6. 1621 

Podívej se na slavný den: 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10010977/den-popravy-27-ceskych-panu-21-cerven 

Odpověz na otázky, písemně do sešitu: 

1. Proč k popravám došlo? 

2. Popiš, jak probíhaly popravy na Staroměstském náměstí 21. 6. 1621. 

3. Kdo popravy přikázal? 

4. Proč byl sťat i katolík Diviš Černín z Chudenic? 

5. Kdo byl Jan Jesenský? 

6. Co se stalo s hlavami největších vůdců povstání? 

7. Co si o tom všem myslíš? 

 

PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Lenka Košťálová 

Ahoj osmáci, 

Opakuj svaly – typy sval. tkáně, energie pro sval, poznávačka svalů. Příště si napíšeme testík.  

Při návštěvě nemocnice jsou ve vestibulu umístěny orientační tabule s jednotlivými 
odděleními, která mají téměř “ kosmická” označení (např. Endokrinologie, histologie...). Tvým 
úkolem bude vyhledat, které oddělení se čím zabývá. Věřte, že to budete v životě potřebovat, 
abyste např. s bolavým zubem nezabloudili na gynekologii😊. Pracovní list najdeš v Teams. 

 



FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Vyučující: Eva Škvorová 

Bonjour, mes amis, ça va? 

Uvidíme se na video hodině ve čtvrtek v 9h. Při video hodině budeš mít příležitost se zeptat 
na to, co ti není jasné v samostatné práci. 

Ve výukových materiálech (Soubory v Teams) najdeš Přehled mluvnice. Do sešitu si zapiš 
přehled tvarů přídavných jmen ze str. P8, kapitola 3, první tabulku. Zbytek kapitoly si jen 
přečti, zopakuj, co už znáš. 

Vypracuj stranu přiloženou do Zadání úkolu v Teams a zašli mi jej jako odevzdání úkolu 
tamtéž. Cv. 1 – 3 jsou zaměřena na zájmena v předmětu (COD), ta budu hodnotit známkou, 
cvičení 4,5 na přídavná jména. Termín odevzdání je v pátek.        

Bonne chance 😊 Au revoir! 

 

ZEMĚPIS 

Vyučující: Hana Tomšíková 

Budou zaslány zápisy z podnebí, vodstva Afriky. Též bude zaslán v ZADÁNÍ v Teams pracovní 
list k podnebí a vodstvu Afriky. Při práci využij atlasu, sešitu i internetu. 

Podrobné pokyny budou v Teams. Odpovědi zašlete do 22. 10. 2020 do 20 : 00 hod. 

Tento termín odpovědí je platný pro 8. A i 8. B. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Hana Kráslová 

o Slovní zásoba k lekci 1D: PS str. 81 
o Minulý čas prostý/průběhový opakování, used to, too/enough PS str. 73-75/1.1-1.5, 

minulý čas způsobových sloves PS str. 75/1.6-1.7 
o V učebnici si pročti str. 14/1, 2, 4, 5, 6 projdi si cvičení + poslechy  
o PS str. 10, 11/5, 6 poslechová cvičení najdeš na přiloženém CD.  
o Při on-line hodinách: 1. hodina budeme probírat v učebnici str. 14/ 1,2, budeme 

kontrolovat v PS str. 10/1,2,3. 2. hodina  v učebnici str. 15/4 ,5, 6, budeme kontrolovat 
v PS str.10/4, str. 11/5, 6 

Online hodina pro 8. A bude probíhat v úterý 10:00 – 10:45, ve čtvrtek 10:00 – 10:45 

Online hodina pro 8. B bude probíhat v úterý 12:00 – 12:45, ve čtvrtek 11:00 – 11:45 

o Odkaz na poslechová cvičení: 
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit01/audio?cc=global&selLanguage=en 

 



Vyučující: Lucie Wladařová 

Online lesson Tuesday 20. 10. 9 AM 

ZKOUŠÍM ROZHOVORY – SHOPPING DIALOGUES 

Unit 1D classbook page 15 exercises all exercises + Workbook HW to check exercise 4 page 10 

Workbook page 11 

Practising MODALS IN THE PAST online exercises 

https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-lesson-modals-present-past.php 

 

Online lesson Thursday 22. 10. 10 AM 

Unit 1D classbook page 15 + Workbook page 11 

Modals in the past -  practice  

Revising grammar tenses – past simple, past continous, present perfect 

 

 

Vyučující: Kateřina Hejná 

8. B  (Online hodiny v době rozvrhu) 

19. 10. 

o Listenig, reading p.22 + working with the text 23/2 

o 23/7 - write down into your ex.book 

o Differences in meanings  

o I lived in NY.   I don´t live there. 

o I have lived in NY.  I still live there. 

o Listening 23/8 

o Present perfect x past simple WB 17/5 

 

20. 10. 

o A short translation – present perfect x past simple 

o Listening WB 17/6 

o TV shows p. 24 + working with the text 25/2 

o Nouns and adjectives 25/3 

 



23. 10. 

o A test - listening 

o Nouns and adjectives WB 18/1, 18/2 

o REading WB 18/3 

o Listening WB 19/5 

 

Homework  

o an essay – My favourite film/ Tv series/ TV show ( you can use outline page 19 in your 
WB)  page in type writing (word document) 

o Slovíčka lekce 2 – 2a+2b+2c+2d 

 

 

CHEMIE 

Vyučující: Kamila Zvědělíková 

 

Chemici, určitě již máte vypracovanou laborku na téma Emulze. Jelikož se ve škole příští týden 
neuvidíme, to jste měli práci odevzdávat, práci vyfoťte a pošlete na email 
zvedelikova@zsdobrichovice.cz. Učiňte tak, prosím, co nejdříve. Nejpozději však do pátku  
23. 10. 

Minulý týden jste se zabývali látkami a jejich skupenstvím. Látky můžeme míchat a připravovat 
směsi. Podle skupenství látek, ze kterých směsi připravujeme, vytvoříme různé druhy směsí. 
Suspenzi a emulzi už připravit umíte, pěnu i aerosol znáte. V prezentaci na Teams najdete 
přehled směsí a jejich příklady. Prezentaci si přepište do sešitu. Určitě uveďte i příklady. 
Doporučuji směs typu pěna (šlehačku) prostudovat i smyslem, který chemik používat nemá. 
Tedy ji ochutnat!!! 😊 

Na online hodině (8. A pondělí 11:00-11:45, 8. B středa 10:00-10:45) opět krátkým testem 
prověříme znalost chemických prvků a jejich značek a do sešitu připíšeme další z PSP. Na 
hodinu si připravte sešit z chemie a PSP, papír a psací potřeby.  

Kromě zápisu do sešitu bude vaším úkolem vypracovat projekt na již zadaný prvek. Projekt 
bude obsahovat název prvku, jeho chemickou značku a mezinárodní název, dále pak 
protonové číslo, periodu a skupinu v PSP. Najdete vlastnosti, výskyt a využití prvku, případně 
zajímavost (doporučuji informace čerpat na www.prvky.com; prosím, používejte pojmy, 
kterým rozumíte a jste schopni vysvětlit). Projekt vypracujte do sešitu na laboratorní práce. 
Opět vyfoťte a pošlete na můj email do 23. 10. 

 

 



INFORMATIKA (8. B) 

Vyučující: Jan Hájek 

On-line hodina: pátek 11:00 (1x za 14 dní se střídá skupina A a B jako ve škole) 

Dokonči na kpbi.cz 10 lekcí a odevzdej diplom ze základního kvízu, pak se pusť do kvízu plus. 
Odevzdávej vše v Teams (jako vždy). 

Kraje pro bezpečný internet www.kpbi.cz  

Termín: 9. říjen 2020 23:59 (možné odevzdat později) 

Pokyny 

Soutěžní kvíz I letos se žáci naší školy zapojí do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný 
internet a mohou vyhrát hodnotné ceny! Cílem je opět splnit kvíz na 100 % a získat diplom a 
ten odevzdat. Do soutěžního kvízu se dostaneš na stránkách kpbi.cz. Pokud ještě nemáš účet, 
zaregistruj se se školním e-mailem a nezapomeň, musíš správně zvolit naši školu. Pokud ti není 
15, musíš vložit tel. nebo email rodičů, aby ti povolili založit účet. Diplom odevzdej jako 
obrázek nebo v pdf (z OneDrive).  

Shrnutí úkolu:  

1) Splnit jednotlivé kurzy 1 až 10 a shlédnout videa (nově i Pozor na kyberprostor) 

2) Zvolit kvíz pro starší 13 let  

3) Opakovat test, dokud není splněn na 100 %  

4) Uložit si diplom s názvem souboru svého jména na OneDrive  

5) Odevzdej soubor diplomu do práce studenta níže 

 

Kraje pro bezpečný internet Kvíz PLUS 

Termín: 23. říjen 2020 0:59 

Pokyny Kvíz PLUS: 

Po odevzdání diplomu tě čeká další kvíz – Kvíz PLUS. Ten už je náročnější a máš jen 3 pokusy 
jej zvládnout.  

Odevzdej splněný Kvíz PLUS (diplom) a můžeš se účastnit finále o hodnotné ceny! Cílem je 
opět splnit kvíz na 100 % a získat diplom a ten odevzdat (stejným způsobem jako minule). 

Pokud kvíz nezvládneš ani na poslední pokus, pomocí aplikace výstřižky odevzdej obrázky 
špatných odpovědí z nejlepšího testu a obrázek celkové tabulky správných a špatných 
odpovědí. 

Na otázky, u kterých si neznal(a) odpověď, použij webový vyhledávač nebo se podívej znovu 
do kurzu, možná tam najdeš odpovědi. Budeš zas o něco chytřejší :-). 

 



NĚMECKÝ JAZYK 

Vyučující: Petra Železná 

Online Deutschstunde: am Donnerstag um 9 Uhr 

Připrav si: 

1) vypracované úkoly zadané z minulého týdne 

2) vypracované cv. PS 11/4 

Plán hodiny: 

1) uč. str. 14/4 - nácvik dialogů 

2) uč. str. 14 Das Haus - nová slovní zásoba 

 

Vyučující: Lucie Jovanovičová  

8. A, 8. B 

Hallo! 😊  

1. Do sešitu si udělej zápis podle prezentace, kterou najdeš v Teams – záložka soubory – 
výukové materiály – soubor předložky_3pad. 

2. Do školního sešitu vypracuj uč. 13/3 a) - doplň 9 vět, jejichž začátek už máš ve cvičení 
(Maria ist...; Mein Heft ist...; Die Mutter ist...) Každou předložku můžeš použít 
maximálně dvakrát. Cvičení mi vyfoť a pošli do středy prostřednictvím zadání v Teams. 

3. Uvidíme se na online hodině ve čtvrtek v 9:00. Viel Spaß! 

 

Vyučující: Karolina Scalabroni 

8. A, 8. B 

Čtvrtek: online hodina –9h 

Připrav si: PS: 11/5 

Hausaufgabe - domácí úkol:  

1) 9 vět: 3 x stehen, 3 x hangen, 3 x liegen 

2) Lernwortschatz PS: str.19/od geben - až do - der Keller - naučit a zapsat 

Společně:  

Uč str 14/4, 5 

PS: 12/8 

 



FYZIKA 

Vyučující: Anna Skotáková 

Seznamte se s pojmem Účinnost. 

Využijte článek v učebnici str. 25 - 26, přečtěte si ho a podívejte se do Teams. 

 

 


