
8. ročník (týden 22. 2. 2021 - 26. 2. 2021) 
 

ČESKÝ JAZYK 

Vyučující: Petra Železná 

Úkol k zaslání: Tento týden nebude zadán, vypracuj úkoly v rámci samostatné práce, opiš si zápisy 
nového učiva. 

1. online hodina: 8. B skupina X - písemné zkoušení z probraných druhů VV 

1) Doplněk a VV doplňková -  zápis si opiš do školního sešitu z poznámkového bloku 

2) PS 8/14 

2. online hodina:   

1) Připrav si DÚ (Harpagon - pětilístek) 

2) Harpagonův monolog - četba a práce s textem 

3) Charakteristika přímá a nepřímá 

Samostatná práce:  

1) Do školního sešitu vypracuj 2 cvičení zaslané do zadání v Teams – kontrola příští hodinu 

2) PS 29/7, 30/5 - připrav se na diktát v příští hodině 

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 

Budeme poznávat kmitavý pohyb, učebnice str. 66 - 67. 

 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, který máš v domácím sešitě (sčítání a odčítání výrazů) do 
pondělí 22. 2. do 18 hodin. 

2. Do domácího sešitu vypočítej příklady na objem a povrch, které jsem ti poslala do 
výukových materiálů - označení Dú 8. Týden + práce do ŠS. 

3. Do školního sešitu vypočítej 2 příklady, které jsem ti poslala do výukových materiálů. (jsou 
na stejné stránce jako domácí úkol) + příklady z učebnice strana 58 cvičení 1, 2, 3, 4 a 
strana 59 cvičení 5. 

4. V PS 2. díl vypracuj stranu 111 

 

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 - Kanada                                

8. B - nové učivo - Amerika – vodstvo - učebnice str. 27 + atlas 

- bude zaslán zápis a pracovní list Amerika – vodstvo, ten pošli do 26. 2. do zadání v Teams                                                                        

 

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  

Uč. str. 58 levá lišta - zapiš si otázky (titulek Vzpomeň si) do sešitu a písemně vypracuj jejich 
odpovědi. 

 

PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Lenka Košťálová 

Ahoj osmáci, tento týden nás čeká testík z dýchací soustavy, potom pokračujeme trávicí 
soustavou 

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 

Opakuj si francouzskou revoluci a Napoleona Bonaparta. 

Sleduj Teams Příspěvky. 

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

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Hana Kráslová 

o Slovní zásoba 4A, 4B – PS str. 83  
o sloveso + ING nebo infinitiv – PS str. 78/4.1, There is someone/something... I can 

see/hear.... - PS str. 78/4.2,4.3 
o V učebnici si pročti str. 45/5, 6, 7, str. 46/1, 3 projdi si cvičení + poslechy  
o PS str. 34/4, str. 35, str. 36 poslechová cvičení najdeš na přiloženém CD.  
o Při on-line hodinách: 1. hodina – v učebnici str. 45/5, v PS budeme kontrolovat str. 34/4, 

str. 35/5.  2. hodina –  v učebnici str. 45/6, 7 v PS budeme kontrolovat str. 35/6, 7.  
3. hodina –  v učebnici str. 46/1 ,str. 47/3 v PS budeme kontrolovat str. 36/1 

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   

Unit 4 B The burglar 

Classbook p. 46 ex. 1 + p. 47 ex. 2 

Workbook p. 33 ex. 1, 2 

Thursday 8:05 - hodina neproběhne 

Individual practice 

Workbook p. 35 all exercises – solution will be uploaded as usual to příspěvky 

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

Online lesson Friday 12:50  

A test unit 4 A Gerunds and Infinitives 

Unit 4 B 

Classbook p. 47 ex. 3, 4, 5 

Workbook p. 37 ex. 3, 4, 5 

 

Vyučující: Kateřina Hejná (8. B) 

Online hodiny v době rozvrhu 

22. 2. 

Speaking description a picture 

https://www.youtube.com/watch?v=2-
EA4nqsNTQ 

p. 47/5 

WB pages 36 + 37 

 

 

 

 

 

23. 2. 

ADJECTIVES 

Revision tenses – gap fill 

https://www.academia.edu/4641701/MIXED_T
ENSES_EXERCISES?auto=download 

Adjectives ended by ing x ed 

48/1   48/2 

Quiz 
https://www.youtube.com/watch?v=mSIxlJoE7
84 

WB p. 38, 39/4 WO adjectives 



26. 2. 

A test- Description a set of pictures 

Find the real you 

https://www.allthetests.com/personality-tests/characteristics/talents-strength-
weakness/quiz03/1035671781/find-the-real-you 

Personalities 

https://www.esolcourses.com/content/exercises/grammar/adjectives/personality/more-words-for-
describing-personality.html 

how to write an essay Description of someone 

A pair work 48/3 

  

HW  

Kahoot adjectives –ed x ing 

https://kahoot.it/challenge/04781391?challenge-id=7f2b6b7a-7737-4d0d-b94a-
97080f3c8fd6_1613661292676 

KAhoot WO adjectives 

https://kahoot.it/challenge/07474520?challenge-id=7f2b6b7a-7737-4d0d-b94a-
97080f3c8fd6_1613661375645 

 

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) uč. 24/10 - procvičování 3. a 4. pádu, opakování slovní zásoby tématu byt/dům 

Online Deutschstunde am Donnerstag:     PS 22/8 - poslechové cvičení 

8. B 

Vyučující: Lucie Jovanovičová 

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

DÚ - PS 21/7 - Wohin gehst du am Samsutag? (5 vět do školního sešitu; přesné zadání v Teams)  

Učivo pro tento týden: UČ. 24-25, PS 22-23 



8. A 

Vyučující: Karolina Scalabroni 

online hodiny dle rozvrhu 

DU: zadání v týmsech 

Uč str. 24/25     Ps str. 22/23 

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 pondělí si napíšeme rychlý test (značky prvků, atom, chemická vazba, periodický 
zákon). Rozdělíme si chemické rovnice a opět je budeme upravovat. A naučíme se počítat 
hmotnost molekuly. 

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

 

INFORMATIKA  

Vyučující: Jan Hájek 

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

Vše spolu probereme na hodině. 

Vyplníte si kvíz na klávesnici. Po testu se podíváme na základy typografie a MS Word. 

Detaily během on-line výuky. 



Je potřeba se naučit základní zásady pro psaní elektronických textů (typografie). Je toho na 
internetu hodně. Je možné využít následující odkazy. 

Z těchto odkzazů si vypiš důležitá typografická pravidla do svého Word on-line dokumentu (ten 
měj uložen na svém OneDrive). 

Zdroje k Typografii: 

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu: 

http://modry-petr.cz/wp-content/uploads/2015/10/Jak-spravne-psat.pdf  

Obecné zásady pro psaní textu: 

http://zsvelkeopatovice.cz/wp-content/uploads/2012/10/zasady.pdf  

Wikipedie:Typografické rady: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Typografické_rady  

JAK PSÁT SPRÁVNĚ TEXTY V POČÍTAČI 

http://www.tipypropc.cz/jak-psat-spravne-texty-v-pocitaci/  

 

 

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: 

Shlédni video: Zátiší kam se podíváš | Bez názvu. (nedatovano.cz) 

V tomto klipu si ukážeme, jak blízko má umění k našemu všednímu životu. Budeme si povídat  
o žánru zátiší a ukážeme si, že zobrazuje nejrůznější nehybné objekty, které jeho autor objevil 
nebo záměrně poskládal tak, aby je mohl umělecky zachytit ve výtvarném díle. Uvidíme zátiší 
starých mistrů i současných autorů a uvědomíme si, že zajímavá zátiší můžeme najít i doma nebo 
na ulici. Dozvíme se, že zátiší jako samostatný žánr se rozšířilo v Evropě přibližně v 16. století,  
a objevíme skryté významy tohoto nehybného, ale fascinujícího žánru.  

Klip je určen dětem ve věku 10–14 let. | Autor scénáře Marek Šobáň | 2019 


