
8. ročník (týden 15. 2. 2021 - 19. 2. 2021) 
 

ČESKÝ JAZYK 

Vyučující: Petra Železná 

Úkol k zaslání: PS 34/2a + zvýrazni VV přívlastkové - úkol vypracuj písemně do domácího sešitu 
a zašli do zadání, termín: středa 17.2. 

1. online hodina:  

1) VV přísudková a přívlastková - kontrola zadané samostatné práce 

2) procvičování dosud probraných druhů VV 

2. online hodina:   

1) zopakuj si druhy rýmů, do literárního sešitu si zapiš jejich přehled - čít. str. 73, můžeš si projít 
i jednotlivé úryvky v čítance (žlutý rámeček), napíšeš si krátký test 

2) Moliére - seznámení s autorem, výpisky o autorovi, četba úryvku podle času 

Samostatná práce:  

1) přečti si úryvek Lakomec čít. str. 52 –54, do literárního sešitu pěkně a čitelně vypracuj 
pětilístek k postavě Harpagona - práci si připrav na příští týden k zaslání 

2) Ve výukových souborech (Literatura) hlavního týmu si přečti celý Harpagonův monolog – 
text využij nejen pro tvorbu pětilístku, ale i pro příští úkoly 

3) Zkus si najít čas na čtení vlastní knihy. 

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 

Nová část fyziky - zvukové jevy, budeme poznávat vlastnosti pružných těles, učebnice str. 64-65. 

 - online hodina: 8. A středa 10 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. Do chatu mi pošli  domácí úkol z učebnice 57/ 13 + 15, který máš v domácím sešitě  do 
pondělí 15. 2. do 18 hodin. 

2. Do domácího sešitu vypočítej příklady na mnohočleny, které jsem ti poslala do 
výukových materiálů - označení Dú 7. týden. 

3. Do školního sešitu vypočítej příklady, které jsem ti poslala do výukových materiálů. 
(označení-ŠS strana 40-41), ze strany 40 cvičení 4, 6, 8 + strana 41 cvičení 11, 12. 

4. V PS 2. díl vypracuj stranu 116 cvičení 30 + 31. 

 

 

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. 

8. A - nové učivo - Amerika – vodstvo, přečti si v učebnici str. 27 

                               - bude zaslán zápis a pracovní list Amerika – vodstvo, ten pošli do 22. 2. do 
zadání v Teams                        

8. B - nové učivo - Amerika – podnebí a přírodní krajiny - učebnice str. 27 + atlas 

                                                 -  vypracuj úkoly v učebnici na str. 27 - červené kostičky a pošli do 
zadání v Teams do 23. 2. 
 

 

 



VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A KE ZDRAVÍ 

Vyučující: Lucie Jovanovičová  

8. A 

Zdravím vás, osmáci. 

V úterý v 10:05 se sejdeme na online hodině.  

 

8. B 

Vyučující: Petra Železná 

Online hodina + třídnická hodina: pátek ve 12.50  

Znova si projdi pomocí učebnice (str. 55 – 57) tyto pojmy: právní vztah, právnická/fyzická osoba, 
právní způsobilost, právní odvětví, právní řád. Na hodině si napíšeš krátký test. 

Budeme hovořit také o ústavě. 

 

PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Lenka Košťálová 

Ahoj osmáci, tento týden opakujeme dýchací soustavu formou různých aktivitek, soutěží.... 

8. A - v úterý v 8. 00 a v pátek v 8. 00  

8. B - v úterý v 11.00 a ve středu v 10.00  

 

DĚJEPIS 

Vyučující: Irena Syblíková 

Připrav se na online hodinu:  

Napoleon Bonaparte 

1. Klady a zápory Napoleonovy vlády 

2. Taktika spálené země-vysvětli. 

Opakuj si osmičky a devítky v našich dějinách. 

Sleduj Teams Příspěvky. 

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

 

 



INFORMATIKA  

Vyučující: Jan Hájek 

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

Termín: 19. 2. 2020 (vše spolu na hodině) 

Seznámíme se detailně s klávesnicí PC. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Hana Kráslová 

o Slovní zásoba 4.A – PS str. 83  
o Vztažná zájmena: who, which, that, vztažné věty, should/might, souhlas/nesouhlas-PS 

str. 77/3.1-3.5, sloveso + ING nebo infinitiv – PS str. 78/4.1 
o V učebnici si pročti str. 44-45/1, 2, 3, 4, projdi si cvičení + poslechy  
o PS str. 34 poslechová cvičení najdeš na přiloženém CD.  
o Při on-line hodinách: 1. hodina – Test UNIT 3 – instrukce: 1. slovní zásoba lekce 3 (části 

těla, zdraví, léčba...), 2. zájmena vztažná, 3. vztažné věty,  
4. should/shouldn´t/might/might not), 5. souhlas/nesouhlas, 6. čtení s porozuměním 
(přečteš článek a odpovíš na otázky, 2. hodina –  v učebnici str. 44/1, 2 v PS budeme 
kontrolovat str. 34/1, 2.  
3. hodina –  v učebnici str. 44-45/3, 4 v PS budeme kontrolovat str. 34/3, 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: Lucie Wladařová 

Online lesson Monday 12:50   

A test unit 3 evaluation 

Unit 4 A Heroes/Myths and Legends 

Classbook p. 44 ex. 1, 2, 3 

Workbook p. 34 ex. 1 

 

Online lesson Thursday 8:05  

Unit 4 A  

King Arthur and other characters – activ 
revision 

Clasbook p. 45 ex. 4, 5 

Workbook p. 34 ex. 2, 3, 4 

 



Online lesson Friday 12:50  

Unit 4 A Gerunds and Infinitives 

(PDF explanation – uploaded to teams) 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-vocabulary/grammar-videos/verb-ing-or-
verb-infinitive 

Classbook p. 45 ex. 6, 7 

Workbook p. 35 ex. 5, 6, 4 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Gerun
d_or_Infinitive 

 

Vyučující: Kateřina Hejná (8. B) 

Online hodiny v době rozvrhu 

15. 2. 

Revision verbs followed by –ing/ infinitives (extra worksheet) 

St. Valentines 

Speaking 

  

16. 2. 

Verbs followed by gerunds or infinitives - translation 

WB ex. pages 34 + 35 

  

19. 2. 

A test – verbs followed by infin. /gerunds (you can work with your list) 

The burgler – listening, reading, working with the text 

Structure There is/are + -ing 

PPP – presentation 

Speaking with a picture 

 

HW  

an essay A legend – writing – half a page 

https://kahoot.it/challenge/0881065?challenge-id=7f2b6b7a-7737-4d0d-b94a-
97080f3c8fd6_1613114859823 

 

 

 



NĚMECKÝ JAZYK 

Vyučující: Petra Železná   

8. B 

Online Deutschstunde am Mittwoch:   

1) Rozhovory na téma Wohin fährst du in den Ferien?  - dokončení zadaného úkolu 

2) Uhrzeit - procvičování ve dvojicích, dále společně PS 21/17 

Online Deutschstunde am Donnerstag: 

1) Wie komme ich …? - osvojení nových pojmů, čtení s porozuměním (uč. str. 23/8) 

2) Tvorba dialogů - orientace ve škole 

8. B 

Vyučující: Lucie Jovanovičová 

Online Deutschstunde am Mittwoch um 11:00, am Donnerstag um 9:00 

DÚ - zápis, viz zadání v Teams. Termín odevzdání do středy 11:00. 

Učivo pro tento týden: uč. 22-23 

8. A 

Vyučující: Karolina Scalabroni 

online hodiny dle rozvrhu 

DU: zadání v týmsech 

Uč str. 2/24     Ps str. 21/22, slovní zásoba Ps str. 27 

 

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 

Chemici, v tomto týdnu se ještě budeme zabývat chemickými reakcemi a rovnicemi. I takový 
ohňostroj je tvořený spoustou chemických reakcí. Přesvědčte se sami! Mrkněte na odkaz  
Studio 6 Víkend — Česká televize (ceskatelevize.cz)  od 1:50:00 po dobu 10 minut. Do sešitu 
vypište chemické značky a názvy prvků, které ovlivňují barevné a zvukové efekty ohňostrojů 
(poté vyfoťte a pošlete do chatu v Teams do pátku 19. 2. 2021).      

8. A: úprava chemických rovnic a rozdělení chemických reakcí; 

8. B: vypustíme džina a připravíme sloní pastu-jde o příklady chemických reakcí, prakticky si  
 obě reakce ukážeme a chemickou rovnicí popíšeme; další plán-úprava chemických  
 rovnic a rozdělení chemických reakcí. 

PO KAŽDÉ ONLINE HODINĚ VYFOTÍTE SVŮJ ZÁPIS V SEŠITĚ A POŠLETE DO CHATU. Děkuji. 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Vyučující: Hana Tuháčková 

Dobrovolný úkol: 

NOVÁ hudební výzva 

Procvičuje paměť, koordinaci, rytmus, tempo. Je vybraná tak, aby tě pobavila a hlavně přivedla 
na jiné myšlenky. 

Návod najdeš na YT - https://www.youtube.com/watch?v=S74HftGBpNo 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

Vyučující: Soňa Nečesaná  

Dobrovolný úkol: 

Rozbitá tvář karyatidy 
Co je to karyatida? 

Karyatidy jsou sochy, které zdobí architekturu. Nahrazují třeba sloupy po stranách portálů nebo 
se jimi členily fasády. Jde-li o mužské postavy, říkáme jim atlanti. Ti mají většinou podobu siláků 

nesoucích tíhu budovy. 

Možná jste už někdy viděli v muzeu sochy, které jsou poškozené. Třeba jim chybí ruce nebo nos 
– jako této soše. Možná se ptáte, proč je restaurátoři neopraví. Proč vlastně? Nu, mnohdy se 
snaží hlavně zabránit dalšímu poškození vzácných památek. Dělají vše pro to, aby se tyto staré 



předměty zachovaly další stovky let. To je jejich úkol. Tuto sochu například ošetřili a raději ji 
nechávají v té podobě, jaká se nám zachovala. Můžeme ji přesto opravit? Ale jistě! 

 Jak na to? 

1. Máte-li chuť vyzkoušet, jak by socha vypadala, kdyby jí restaurátoři doplnili chybějící části 
tváře, pusťte se do toho! Můžete karyatidu nakreslit nebo namalovat celou znovu. Třeba i s 
budovou, kterou kdysi mohla zdobit. 

2. Pokud se chcete raději držet předlohy, použijte přílohy. První z nich vám poslouží k 
pozornému prostudování zachovalé tváře sochy. 
01fd51_c212ba2b8e9b4fb6beffb3a8a63e5bd7.pdf (filesusr.com)Tu druhou vytiskněte a 
kreslete přímo do vytištěného obrázku. 01fd51_3239f064c9ce43628c4e923ff95c54db.pdf 
(filesusr.com) 

Tak můžete sochu jemně a pomalu restaurovat. Snažte se, aby nebylo poznat, že je obrázek 
dokreslovaný. 

   

 Co budete potřebovat: papír, potřeby na kreslení a malování, vytištěnou přílohu. 

01fd51_3239f064c9ce43628c4e923ff95c54db.pdf (filesusr.com) 

 Až budete mít hotovo, nezapomeňte se pochlubit na mail necesana@zsdobrichovice.cz. 

 


