
8. ročník (týden 4. 1. 2021 - 8. 1. 2021) 
 

ČESKÝ JAZYK 

Vyučující: Petra Železná 

Ve čtvrtek 7. 1. 2020 budeš psát test v době konzultačních hodin. Bližší pokyny najdeš  
v oznámení v Teams. 

Úkol k zaslání: uč. str. 46 - připomeň si pravidla psaní souhláskových skupin a vypracuj:  
PS 29/2 - ofoť nebo přepiš a pošli do zadání v Teams, termín: středa 6. 1. včetně  

Samostatná práce: během týdne (i v online hodinách) vypracuj: PS 29/1, 3a, 30/4a 

Úkoly z literatury:  

1) do sešitu si zapiš výpisky k žánrům sonet - str. 44 (8. A už by měla mít) a román - str. 47 

2) čít. str. 50 – do sešitu zpracuj přehledně a se zvýrazněním důležitého výpisky k J. A. 
Komenskému 

3) Zhlédni toto video: Pavel Koutský: 65 Jan Amos Komenský Dějiny udatného českého národa 
(2013) - YouTube 

Zapiš si do sešitu nové informace o Komenském (5 -7 řádků) a potom vytvoř s pěknou úpravou 
a čitelně shrnující pětilístek o této osobnosti. Tento úkol budeš mít připravený na příští 
týden. 

4) Nezapomeň průběžně číst svou vlastní knihu. 

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  

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. 

3. online hodina jako konzultační hodina - čtvrtek: pro 8. A 6. VH, pro 8. B 5. VH 

 

FYZIKA 

Vyučující: Anna Skotáková 

Tepelné motory - učebnice str. 49 - 51. 

Online hodina: 8. A středa 10.00 h, 8. B pátek 10 h 

 

 



MATEMATIKA 

Vyučující: Marcela Oujiřová 

8. A 

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

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

3. online hodina: konzultace, obě skupiny pátek 9:00 

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 v 11:55 

3. online hodina: konzultace, obě skupiny pátek 8:05 

 

1. Domácí úkol do domácího sešitu - učebnice č. 1 strana 31 cvičení 1 + 2 A, sešit 
odevzdáte po příchodu do školy. 

2. V PS 1. díl strana 13, 14,15, 19 a na straně 21 cvičení 12  - vysvětlíme si při online 
hodině. 

 

ZEMĚPIS 

Vyučující: Hana Tomšíková  

Online hodina: 8. B - středa 9.00 hod. 

                            8. A - středa 12.55 hod. 

Na hodinu si připrav: atlas, učebnici, sešit, psací potřeby (i černý fix či černou pastelku), papír 
či blok. 

Nové učivo - Austrálie - probereme si v online hodině. 

Dú - udělat si zápis str. 23 – 24  - Austrálie. 

 

DĚJEPIS 

Vyučující: Irena Syblíková 

Baroko - Učebnice strana 18 - 21, přečti si a udělej si zápisky. 

Online hodina: 8. A úterý 9 h, 8. B úterý 8 h. 



PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Lenka Košťálová 

Ahoj osmáci, online hodiny: 

8. A -  v úterý v 8. 00 a v pátek v 8.00 - opakujeme krevní tlak a zaměříme se na infarkt 
myokardu (čeká nás prezentace) 

8. B -  v úterý v 11. 00 a ve středu v 10.00 - opakujeme krevní tlak a infarkt myokardu 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A KE ZDRAVÍ 

Vyučující: Lucie Jovanovičová  

8. A 

Zdravím vás v novém roce, osmáci. 

V úterý v 10:05 se sejdeme na online hodině. Připravte si učebnici a sešit. 

 

Vyučující: Petra Železná 

Online hodina + třídnická hodina: pátek ve 12.50 

Na hodinu si připrav učebnici na str. 84 a svůj sešit.   

Do 14. 1. odevzdáš do zadání v týmu VOZ svou práci na téma Zdraví člověka, kterou vypracuješ 
podle pokynů, o kterých jsem již informovala (podrobnosti: karta soubory - referáty). 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Hana Kráslová 

o Slovní zásoba 3A – PS str. 82 
o Vztažná zájmena: who, which, that, vztažné věty-PS str. 77/3.1-3.2  
o V učebnici si pročti str. 32 - 33/1-6 (7- podle času) projdi si cvičení + poslechy  
o PS str. 24-25 poslechová cvičení najdeš na přiloženém CD.  
o Při on-line hodinách: 1. hodina zhodnotíme test UNIT 2, v učebnici str. 32/1,2/1, 2, 3, 

budeme kontrolovat v PS str. 24/1a,b. 2. hodina – v učebnici str. 33/3,4, 5, budeme 
kontrolovat v PS str. 25/2. 3. hodina – v učebnici str. 33/6, budeme kontrolovat v PS 
str. 25/3,4. 

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: Kateřina Hejná (8. B) 

Online hodiny v době rozvrhu 

4. 1. 

Looking after yourself – speaking, reading, listening p. 36 

Reading Healthy eating habits WB p. 28 

Tips for healthy lifestyle – extra text 

 

5. 1. 

At the doctor´s 

Video watching https://www.youtube.com/watch?v=RZKoAn7EVMM 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=fuNmvM5BvDM 

P. 37 – word bank 

p. 37 Listening 

Forming your own dialogue 

WB p. 29 

 

8. 1. 

A test – illnesses and treatment 

Kids – listening , reading, speaking p. 38 

WB p. 30/1 

 

HW revision unit 3, completing projects My page in a dictionary 

 

 

Vyučující: Lucie Wladařová 

Online lesson Monday 12:50   

Unit 3 A You and your body 

(Unit 2 A project - A pop /sports/film star - deadline 8.1. see ZADÁNÍ in teams) 

Classbook p. 32 ex. 1 a, b, c + 2 a, b 

Workbook p. 24 ex. 1 a, b Let´s do a crossword 



Online lesson Thursday 8:05  

Unit 3 A Relative clause v PSs/pronouns 

Activ inspire practice or online practice 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Rela
tive_clauses 

Classbook p. 33 ex. 3 a, b, c + 4 a, b + 5  

Workbook p. 25 ex. 2 

Online lesson Friday 12:50  

Deadline of our project FAMOUS PEOPLE - oral presentations 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Vyučující: Petra Železná   

8. B 

Online Deutschstunde am Mittwoch von 11 bis 11.45:  

DÚ: Dokonči lekci v opakovacím testu Einheit 1 v PS str. 17 – 18, zopakuj si deklinaci 4 nových 
sloves v uč. str. 16 - 17, ve čtvrtek budeš psát test. 

Online Deutschstunde am Donnerstag von 9 bis 9.45 - procvičování, test 

 

Vyučující: Karolina Scalabroni (8. A, 8. B) 

DU: zadání v TEAMS - školní sešit 

online hodiny dle rozvrhu 

Uč str. 16/17    PS str. 13/14 

 

Vyučující: Lucie Jovanovičová  

8. B 

Hallo! Online Deutschstunde: 

Am Mittwoch um 11:00 Opakování předložek. 

Am Donnerstag um 9:00 Opakovací test v PS – Einheit 1. 

Možnost napsání opravného testu (časování sloves). Bis bald! :-) 



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. 

Vaším úkolem je a vždycky bude si samostatně projít, co jsme v hodinách dělali, opakovat si 
slovíčka (zejména jejich psaním na papír.) Všechno ostatní si povíme na hodině. 

Bonne chance 😊 Au revoir! 

 

CHEMIE 

Vyučující: Kamila Zvědělíková 

Online hodiny souhlasí se stálým rozvrhem  

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

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

Na online hodinách si zopakujeme stavbu atomu, elektronegativitu, chemickou vazbu a její 
druhy, vznik molekuly.  

Připravte si pracovní list, který jsme si rozdali na konci roku. Na online hodině s ním budeme 
pracovat. A samozřejmě je nutná periodická soustava prvků! Snad jste využili vánoční nadílku, 
napsali jste Ježíškovi a pod stromečkem jste našli PSP ♥ 

Pokud jste ještě neodevzdali laboratorní práci Sopka z jedlé sody, do pátku 8. 1. 2021 ji 
pošlete na email zvedelikova@zsdobrichovice.cz nebo Teams. Děkuji. 

Nové téma: Ionty (na online hodinách vše zapíšeme). 

 

INFORMATIKA  

Vyučující: Jan Hájek 

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

Počítačové periferie 

Spolu dokončíme základní periferie a upřesníme si funkce monitorů a tiskáren a povíme si 
detailně o klávesnici. 

 

 

 

 



 

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  

Dobrovolný úkol: 

A je tu další nabídka tvoření na doma! Někdy si to ani neuvědomujeme, ale v našem okolí se 
ukrývají neobyčejné poklady. Třeba v misce s ovocem a zeleninou. Nevěříte? Stačí jen pozorně 
se dívat! Jak na to? 

1. Vydejte se po bytě na průzkum. Úkol zní jasně: ukořistit nějaké ovoce nebo zeleninu. 

2. Rozkrojte ovoce nebo zeleninu tak, abyste získali plátek. Dejte pozor, ať se neříznete – nebo 
požádejte o pomoc dospělého. 

3. Zapomeňte na to, že tohle ovoce nebo zeleninu dobře znáte. Podívejte se na ně novýma 
očima a pozorně zkoumejte jeho strukturu. 

4. Pokuste se objevenou strukturu nakreslit. Můžete si pohrát se „zoomováním“. Ano, to je 
funkce fotoaparátu, pomocí níž zvětšujeme okolí. 
Lidé to ale také dovedou! Prostě semínka a dužinu kreslete zvětšené. 

5. Struktury můžete kreslit nebo malovat jakoukoliv technikou. Zajímavé jsou nejen barevné, 
ale i jednou barvou. Můžete dokonce vytvořit celý cyklus – různými technikami. Příklad zde: 

https://zsdobrichovice-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/necesana_zsdobrichovice_cz/_layouts/15/Doc.aspx?sourc
edoc=%7B03A4737D-DA35-4563-8B27-
7988ADDF694F%7D&file=kiwi%20zoom.docx&action=default&mobileredirect=true 



6. Vzniklý obrázek nezapomeňte poslat na adresu necesana@zsdobrichovice.cz a pochlubit se 
se svým výtvorem.  


