
8. ročník (týden 9. 11. – 13. 11. 2020) 
 

MATEMATIKA 

Vyučující: Marcela Oujiřová 

8. A 

1. online hodina: skupina X- pondělí 11:55, skupina Y - úterý 11 

2. online hodina: skupina X - středa v 9, skupina Y - středa 8:05 

8. B 

1. online hodina: skupina X- pondělí v 9, skupina Y - pondělí v 10  

2. online hodina: skupina X - čtvrtek 8:05, skupina Y - středa ve 11:55 

1. V pátek 13. 11. budete psát test na mocniny a Pythagorovu větu, podrobnosti vám 
sdělím při online hodině. 8. A v 9:00 a 8. B v 8:05. 

2. V PS máš vypočítanou stranu 82, pošli mi řešení do Teams do chatu do pondělí 9. 11. 
do 18:00, kdo nedodrží termín, bude mít 5. 

3. Vypočítej v PS stranu 85 cvičení 1 + 2, stranu 86, 74. 

V úterý 10. 11. se uskuteční soutěž Matematický Klokan, podrobnosti najdeš v Teams. 

Kdo má zájem se účastnit matematické Olympiády, najde zadání zde: 
http://www.matematickaolympiada.cz/media/6510557/z70.pdf 
Každý příklad vypočítá na zvláštní papír, příklady se musí odevzdat do 5. 3. 2021, kdo se 
zúčastní, napíše mi do Teams do chatu a pak se domluvíme. 

 

ČESKÝ JAZYK 

Vyučující: Petra Železná 

DÚ (č. 9) tohoto týdne: písemně do domácího sešitu: uč. 28/7 - text přepiš a vypracuj: a), b) 
c),g) - klíč ke kontrole najdeš ve středu v souborech ve výukových materiálech 

Tento týden budeš (pravděpodobně během 3. online hodiny) psát čtvrtletní test. 
Podrobnosti a termín se dozvíš v hlavní skupině v Teams. 

Trénuj psaní, význam a skloňování přejatých slov v těchto odkazech: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/820 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/822 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/614 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/627 



1. online hodina:  8. A skupina X - úterý ve 12.50 hod., skupina Y - středa v 9 hod. 

       8. B skupina Y - pondělí v 9 hod., skupina X - pondělí 10.05  

Vysvětlení DÚ z minulého týdne - PS Testové úlohy str. 16, skloňování cizích jmen přejatých, 
procvičení pravopisu PS 18/7 

2. online hodina:  8. A skupina X - středa 8.05 hod., skupina Y – čtvrtek 11 hod. 

                                 8. B skupina X - úterý v 9 hod., skupina Y - úterý 11.55 hod. 

Literatura - čítanka str. 34 – 35, připrav si písemně zodpovězené otázky 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A KE ZDRAVÍ 

Vyučující: Lucie Jovanovičová  

8. A 

Zdravím vás osmáci. 

V pondělí v 9:00 se sejdeme na online hodině, kde se budeme věnovat vašim připraveným 

pracím na téma temperament. 

 

Vyučující: Petra Železná 

Online hodina + třídnická hodina: pátek ve 12.50 

o zopakování pojmů a dokončení kontroly zadaných úkolů z minulého týdne 

o spolu projdeme nejdůležitější pojmy z učebnice str. 26 - 27 

 

ZEMĚPIS 

Vyučující: Hana Tomšíková  

Online hodina tento týden nebude. 

Budou zaslány zápisy Sahel, Sahara + pracovní list Africké státy. Podrobné informace jsou  
v ZADÁNÍ v Teams. 

Zopakuj si postupně přírodní podmínky Afriky a hledání v atlase. Čeká vás písemné opakování. 

Přečti si v učebnici text na str. 14 – 16 včetně lišt a obrázků.  

 

Kdo by měl zájem o zeměpisnou olympiádu, nahlaste se. Pokud se uskuteční, tak 
pravděpodobně formou online. Pro zájemce budu posílat přípravu. 

 



DĚJEPIS 

Vyučující: Irena Syblíková 

Opakování 

Shlédni video https://www.youtube.com/watch?v=lnfsK8j5rec 

 a odpověz na otázky: 

1. Kdo byl Jan Amos Komenský? 
2. Co vše vymyslel? 
3. Proč musel opustit svou vlast? 
4. Co si myslel o vzdělání? 

Dále pracuj s druhým videem: 

https://www.youtube.com/watch?v=DCnwjLpSO8Y + učebnice dějepisu pro 8. Ročník 

Habsburská monarchie po třicetileté válce 

1. Kteří Habsburkové vládli na českém trůnu po třicetileté válce? 
2. Kdo útočil na Evropu několik století? 
3. Co měly připomínat rohlíky, které se začaly péct ve Vídni? 
4. Vysvětli, co byla robota. 
5. Co poddaní po třicetileté válce nesměli dělat bez svolení vrchnost 

 Online hodina 8. A pátek 11 h, 8. B úterý 8 h. 

 

PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Lenka Košťálová 

Ahoj osmáci,  

Online hodiny: 

8. A - úterý v 8.00, v pátek v 8.00 - v úterý si napíšeme test na svalovou soustavu přes 
www.nearpod.com (mějte před hodinou tuto stránku připravenou a zminimalizovanou na 
liště), poté se budeme zabývat cévní soustavou. 

8. B - úterý 11.00 a ve středu v 10.00  - v úterý si napíšeme test na svalovou soustavu přes 
www.nearpod.com (mějte před hodinou tuto stránku připravenou a zminimalizovanou na 
liště), poté se budeme zabývat cévní soustavou. 

 

FYZIKA 

Vyučující: Anna Skotáková 

Vnitřní energie, teplota, teplo 

Učebnice str. 37, výklad na online hodině. 

Online hodina: 8. A středa 10.00 h, 8. B pátek 10.00 h 



ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Hana Kráslová 

o Opakování - slovní zásoba k lekci 1A-D: PS str. 81, nová sl. zásoba 2A – PS str. 81-82 
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, nová látka - předpřítomný čas PS str. 
75-76/2.1 

o V učebnici si pročti str. 20-21/1,2,3,4,5 projdi si cvičení + poslechy  
o PS str. 14/1,2,3,4 poslechová cvičení najdeš na přiloženém CD.  
o Při on-line hodinách: 1. hodina – Test UNIT 1; 2. hodina v učebnici str. 20/1, 2, budeme 

kontrolovat v PS str. 14/1, 2; 3. hodina – v učebnici str. 21/3,4,5, budeme kontrolovat v 
PS str. 14/3, 4. Zhodnocení testu UNIT1 zřejmě necháme na další týden 

o Příprava na test UNIT 1 - termín: 10. 11. 2020 - slovní zásoba UNIT 1, minulý čas 
prostý/průběhový (oznamovací, záporné věty, otázky Y/N + krátké odpovědi, otázky 
WH + odpovědi, used to, slovní zásoba - “materials”, způsobová slovesa - minulý 
čas). 

Online hodina pro 8. A i 8. B bude probíhat podle normálního rozvrhu. 

Odkaz na poslechová cvičení: 
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit02/audio?cc=global&selLanguage=en 

 

Vyučující: Lucie Wladařová 

Online lesson MONDAY 12:50 PM 

An online unit 1 test - see ZADÁNÍ at 12:40 

Online lesson THURSDAY 8:05 AM 

Correcting and evaluating the unit 1 test  

Unit 2 A Fame and fortune – The movies 

Classbook page 20 - What´s your favourite movie? Do you watch movies in English? Do you 
have any favourite actors/actresses? Let´s discuss 😊 

Workbook p. 14 ex. 1, 2 

Online lesson FRIDAY 12:50 

Unit 2 A 

Classbook page 21 ex. 3 a, b + 4 a, b + 5 a, b - PRESENT PERFECT explanation - 1x activ file 
presentation together 

Workbook page 14 ex. 3, 4 

 

 



Vyučující: Kateřina Hejná 

8. B  (Online hodiny v době rozvrhu) 

9. 11. 

Revision unit 2 

Question tags – extra material 

Revision unit 2 – page 30 

 

10. 11. 

Progress check unit 2 in your workkbook 

 

13. 11. 

Revision for a test unit 2 

HW 

Revision lesson 2  

Vocabularies 3A 

Question tags  https://agendaweb.org/grammar/questions_tag-exercises.html - choose 5 ex. and 
do them 

 

 

CHEMIE 

Vyučující: Kamila Zvědělíková 

Online hodiny pro žáky 8. ročníku se shodují se stálým rozvrhem: 

8. A - pondělí 4. vyučovací hodina, středa 5. vyučovací hodina 

8. B - pondělí 1. vyučovací hodina, středa 1. vyučovací hodina 

Chemici, separační metody jste zvládli výborně. Důkazem toho je přehledná tabulka-shrnutí 
metod, kterou jste si zpracovali do sešitu. Tabulku jste již jistě poslali ke kontrole 😊  

Dalším chemickým tématem bude hmotnostní zlomek, popisuje složení roztoku. V prezentaci 
na Teams najdete informace, ty si přepište do sešitu (důležité pro zápis máte označené 
brkem). Zapište si pouze info ze stránky 1., 2., 5. a 6. Na online hodině si vše podrobně 
vysvětlíme a budeme společně počítat příklady (v prezentaci očíslované 1-4). Připravte si 
kalkulačky.  

Za úkol budete mít doplnit tabulku označenou jako domácí úkol, nepostačí pouze vyplněná 
tabulka, chci vidět pomocné výpočty!  

Tabulku s výpočty zpracujete do sešitu, vyfotíte a nejpozději během pátku 13. 11. pošlete na 
email zvedelikova@zsdobrichovice.cz nebo ji odevzdáte v Teams. 

 

 

 

 



NĚMECKÝ JAZYK 

Vyučující: Petra Železná 

Online Deutschstunden: podle rozvrhu  

středa 11 – 11.45 

Procvičování slovní zásoby: PS 12/7 

Mein Traumzimmer uč. 15/6 - poslech, čtení s porozuměním, práce s textem, zápis z hodiny  
v poznámkovém bloku 

DÚ: připrav se na zkoušení - popis pracovny a dětského pokoje podle obrázku v uč. str. 14 

čtvrtek 9 – 9.45 

Zkoušení, práce s poslechem – PS 12/8 +9 

DÚ: Projekt Mein Kinderzimmer/Traumzimmer - podrobnější pokyny v Teams 

 

Vyučující: Lucie Jovanovičová  

8. A, 8. B 

Online Deutschstunde: 

Am Mittwoch um 11:00 

Opakování předložek se 3. pádem, slovní zásoba, popis pokoje. 

Am Donnerstag um 9:00 

Uč. 15/6, poslech, čtení s porozuměním.  

PS 13/10 

 

Vyučující: Karolina Scalabroni 

8. A, 8. B 

DU:  

1) Popiš svůj Traumzimmer – 8 vět, viz. Uč str. 15/6 - Kontrola v hodině 

2) PS str. 13/10  

online hodiny dle rozvrhu 

Uč str. 15/16   PS str. 13/14/15 



 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Vyučující: Eva Škvorová 

Bonjour, mes amis, ça va? 

Uvidíme se na video hodině dle vašeho běžného rozvrhu, tzn ve středu v 11 a ve čtvrtek v 
9h. 

Do konce týdne dokonči projekt, o kterém jsme spolu mluvili na minulé hodině.  Podrobná 
kritéria najdeš v Teams v Zadání úkolu Ma meilleure copine / Mon meilleur copin.   

Na hodinách budeme opakovat lekci číslo 1, domluvíme si termín, kdy napíšeme test. Tzn. 
opakuj si slovní zásobu první lekce, zejména oblečení (i s rodem), barvy (tvoření ženského 
rodu a množného čísla), zájmena COD, vyjádření preferencí. 

V Teams v zadání nalezneš opakovací cvičení na barvy a oblečení. Vypracuj a pošli. 

Bonne chance 😊 Au revoir! 

 

INFORMATIKA  

Vyučující: Jan Hájek 

On-line hodina: pátek (1x za týden! 8. A 10:05; 8. B 11:00) 

Zkroť net. Hned! a Pozor na kyberprostor 

Termín: 13. listopad 2020 23:59 

Pokyny 

Po odevzdání diplomů se podívej na videa seriálu "Zkroť net. Hned!" a "Pozor na 
kyberprostor" na kpbi. 

Pak si napíšeme test! 

Pokud ještě nemáš, tak dokonči předchozí zadání: 

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: 6. listopad 

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 :-). 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Vyučující: Hana Tuháčková 

Dobrovolný úkol: 

HUDEBNÍ VÝZVA 

Již ve škole jsme si ukázali, že hudební nástroje můžeme udělat z obyčejných věcí, které nás 
obklopují. 

Rozhlédni se okolo sebe (projdi svůj pokoj, váš byt, dům, zahradu, …) a vyber si předmět/y, 
které bys mohl/a použít jako hudební nástroj. Potom si vymysli rytmus/ rytmickou variaci 
skládající se z více rytmů (ve škole jsme pracovali se 4/4 taktem) a tento rytmus/rytmickou 
variaci zahraj a natoč z toho krátké video nebo zvukový záznam a pošli mi to na mail – 
tuhackova@zsdobrichovice.cz. 

Neboj se zapojit celou rodinu. Vyzkoušíš si tak hned několik rolí: skladatel, dirigent, vedoucí 
kapely. Těším se na výsledky HUDEBNÍ VÝZVY!!! 



VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

Vyučující: Soňa Nečesaná (8. A, B) 

Dobrovolný úkol: 

Mnoho zajímavých tvůrčích aktivit lze provádět s běžným mobilním telefonem a jeho 
fotoaparátem. Ten nám umožňuje nejen rychle dokumentovat pomíjivé okamžiky, ale i 
vytvořit trvalé svědectví o době, kterou právě prožíváme, nebo o přírodě a prostředí, ve 
kterém žijeme. Dokumentovat můžete zdánlivě obyčejné zázemí vašeho domu nebo podoby 
vaší ulice či zahrady. Zachyťte uměleckými prostředky detaily ze svého okolí! 

 Jak postupovat? 

1. Vyjděte ven do okolí svého domu, do parku, zahrady nebo někam na výlet. Dívejte se 
pozorně okolo a všímejte si zajímavých detailů a kompozic. 

2. A pusťte se do fotografování! Techniku snímku můžete svěřit automatickým funkcím 
mobilního telefonu nebo fotografického přístroje. Dbejte jen na to, aby byla fotografovaná 
scéna dostatečně osvětlena. Snímky dobře promýšlejte a pracujte s různými variantami výřezů 
a kompozic. Scény by měly být jednoduché: čisté plochy, zajímavé protiklady nebo výrazné 
linie. Snažte se vytvořit promyšlené, kultivované obrazy – a ne dokumentaci úplně všeho 
okolo. Vybírejte a pamatujte, že méně znamená více! 

3. Vyfotografujte větší množství snímků a pak z nich vyberte trojici těch nejlepších. V počítači 
nebo v nějaké vhodné aplikaci pak této trojici vytvořte pozadí a fotografie seskupte do 
zajímavé, ale prosté kompozice. Mělo by jít o formát A4 orientovaný na výšku. V počítači stačí 
obrázky naskládat na list dokumentu, popřemýšlet nad jejich pořadím, srovnat je, aby mezi 
nimi byly stejné rozstupy – a nakonec je uložit do pdf souboru. Příklad práce najdete zde:  

https://zsdobrichovice-
my.sharepoint.com/personal/necesana_zsdobrichovice_cz/_layouts/15/doc.aspx?sourcedoc=
{fe688688-f4b4-49a9-aa38-4469ed7fbad5}&action=edit 

4. Na vzniklou trojici snímků se pozorně podívejte, zamyslete se nad výsledkem a dejte mu 
název. Výsledek prosím pošlete na mail: necesana@zsdobrichovice.cz 

Fotografování zdar! Těším se na Vaše práce. 

 

 

 

 


