
8. ročník (týden 7. 12. – 11. 12. 2020) 
 

ČESKÝ JAZYK 

Vyučující: Petra Železná 

DÚ (č. 13): písemně do domácího sešitu: uč. 32/8 - klíč ke kontrole najdeš ve středu  
v souborech ve výukových materiálech. Úkol neposíláš, sešit odevzdáš ke kontrole, termín 
bude ještě upřesněn. 

Úkol k zaslání: PS str. 23 Testové úlohy  -  vypracuj, ofoť a pošli do zadání v Teams, termín: 
čtvrtek 10. 12. včetně  

Práce v online hodinách:  

1) PS 20/1, 21/3 - kontrola splnění v pondělí 14. 12. 

2) práce s učebnicí - zápis do sešitu, online cvičení 

PO 14. 12.  – test na slovesný vid 

Úkoly z literatury: kontrola splnění na 1. hodině literatury (8. B - 14. 12., 8. A 15. 12.)  

1) čítanka str. 44 – do liter. sešitu úplně přepiš medailonek W. Shakespeara  

2) ve výukových souborech hl. týmu si přečti obsah hry Romeo a Julie, příběh co nejvíce 
zestručni a přepiš do sešitu - ne více než na stránku sešitu! 

Dobrovolný (dlouhodobější) úkol:  Příběh na pokračování. Chceš se zapojit a získat jedničku? 
Tento úkol byl vypsán již na jaře, zkusíme se k němu vrátit. Pečlivě si přečti kritéria tohoto 
úkolu v Souborech v hlavním týmu 8.A/8.B. 

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. 

Konzultační hodiny - čtvrtek: pro 8. A 6. VH, pro 8. B 5. VH 

 

FYZIKA 

Vyučující: Anna Skotáková 

Způsoby šíření tepla - otázky z praxe 

Online hodina: 8. A středa 10.00 h, 8. B čtvrtek 11.30 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 PS 3. díl 7. ročník - strana 190 cv. 3 + strana 191 cv. 6, 
sešit odevzdáte v pondělí 14. 12. 2020. 

2. V PS 3. díl 7. ročník vypočítej strana 183, 184, 185 př. 6, 187, 190 - 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. 

Bude zaslán zápis Jižní Afrika. 

V online hodině budeme probírat Východní Afriku.  

Po online hodině bude zaslán zápis Východní Afrika a v učebnici si přečti článek str. 20 - 22. 

Zopakuj si na 51. týden Severní Afriku a Sahel, bude písemné opakování. 

Do sešitu zezadu odpověz na modré otázky z učebnice str. 20 ot. 1, 2, 3  

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 

1) Josef II. - syn Marie Terezie 

Zapiš si podrobně Josefa II. 

Učebnice s. 28 

2) Kdo nemá v pořádku sešit (známky máte v sešitě i v Bakalářích), dejte si ho do pořádku. 
3) 3) Opakujte si na test. 

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 - tento týden se stanete odborníky na genetiku - krevní 
skupiny, barva očí... 

8. B -  v úterý v 11. 00 a ve středu v 10.00  - tento týden se stanete odborníky na genetiku - 
krevní skupiny, barva očí.... 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A KE ZDRAVÍ 

Vyučující: Lucie Jovanovičová  

8. A 

Zdravím vás 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 

Dokončení práce z hodiny: uč. str. 40 - Můj životní semafor – ke každé barvě (signálu) napiš  
3 odpovědi, využij návodných otázek v učebnici - sešit odevzdáš 15. 12. 

Na online hodině si rozdělíme dílčí témata (Člověk ve zdraví a nemoci - uč. 84 - 106), která 
stručně zpracujete do sešitu a odprezentujete na hodinách. 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Hana Kráslová 

o Slovní zásoba 2D – PS str. 82 
o Předpřítomný čas, minulý čas prostý, for/since, gone/been, tázací dovětky - PS str.  

75 - 76/2.1 - 2.5 
o V učebnici si pročti str. 26-27 projdi si cvičení + poslechy  
o PS str. 20-21 poslechová cvičení najdeš na přiloženém CD.  
o Při on-line hodinách: 1. hodina v učebnici str. 26-27/1, 2, 3 budeme kontrolovat  

v PS str. 20/1. 2. hodina – v učebnici str. 27/4, 5, 6, budeme kontrolovat v PS str. 20/3, 
4. 3. hodina – v učebnici str. 27/6, 7, 8, (9), budeme kontrolovat v PS str. 21/ 5, 6. 

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 

7/12 

o You and your body 

o 32/1 a, b and 32/2 a 

o Relative clauses – introduction (defining, non-defining relative clauses, relative 
pronouns) 

 

8/12 

o Relative clauses p. 33/4 a, 6a, 7a 

o Extra material (NEF) 

 

11/12 

o A test – body parts 

o WB 24/1, 25/2, 3, 4 

o Relative clauses – extra ex. 

 

 

HW  

o vyber si 3 cvičení a procvič si vztažné věty  

https://agendaweb.org/grammar/relative-clauses-exercises.html 

o Slovíčka 3A+3B 

o HW find and choose an article in English – copy it and write its summary 

 



Vyučující: Lucie Wladařová 

Online lesson Monday 12:50 PM  

Unit 2 Revision 

Unit 2 D Questions tags 

Classbook p. 27 ex. 7, 8, 9 

Workbook p. 21 ex. 5, 6 

Criteria for the unit 2 test – see Výukové materiály/A test unit 2 

Online lesson Thursday 8:05 AM 

Unit 2 Revision 

Classbook p. 30  ex. 1 a, b + 2 + 3 a, b Listening comprehension 

Workbook p. 22 ex. 1, 2, 3 a, b + 4 a 

https://www.perfect-english-grammar.com/question-tags-exercise-1.html 

Key words present perfect – DOC file in Výukové materiály/A test unit 2 

Online lesson Friday 12:50 PM 

Unit 2 Revision 
Workbook p. 23 ex- 4, 5, 6 

Present perfect vs past simple conversations – PDF files PP vs PS conversation in Výukové  
materiály/A test unit 2 
 

NĚMECKÝ JAZYK 

Vyučující: Petra Železná  (8. B)  

Online Deutschstunden:  

am Mittwoch von 11 bis 11.45 - Poslechové cvičení - korektura textu (uč. 16/9),  
sloveso Ski laufen 

DÚ na 2. online hodinu: do sešitu téma Mein Jahr - popiš v rozvitých větách své aktivity 
během 4 ročních období 

am Donnerstag von 9 bis 9.45 - sloveso lesen  

DÚ: v PS budeš mít hotovo: str. 14/15,16, 15/17, 18,19 – kontrola na 1. hodině jazyka ve 
škole! 



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 

Online Deutschstunde: 

Am Mittwoch um 11:00 

Časování sloves: Ski laufen, lesen. 

Procvičování sloves: fernsehen, Rad fahren. 

Am Donnerstag um 9:00 

Procvičování sloves, opakování předložek. 

 

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) 

Téma: Atom (jeho stavba), periodický zákon, molekula, prvek, chemická vazba, druhy 
chemické vazby (na hodinách vše zapíšeme a procvičíme). 

 



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 

 

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.  

Zadání je tentokrát na dva týdny - do 27. 11. 2020 


