
8._náplň učiva_16. - 20.3. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyučující 

ČJ 
(3h) 

Souvětí 
souřadné - 
poměr mezi 
větami 
hlavními 

uč. str.  
27/6a 
28/7,1,2 
29/1 

 Vypracuj podle zadání do 
sešitu cvičení v učebnici. 
(Označovat 1VH, 
2VH,3VV... zapsat druh 
souřadného poměru a 
spojku.) Přečti si modrou 
tabulku na straně 29 a 
zapiš si, před kterými 
spojkami se NEPÍŠE čárka. 

Kašp 

M  
(3h) 

Řešení rovnic Na internetu 
vyhledat 
pracovní list 
lineární rovnice - 
matematika 8. 
třída-pracovní 
listy 1 
zslovosice.cz 
        M 8 13 
        M 8 15 
        M 8 12 
        M 8 11 
        M 8 10 

 Jakoukoli domácí práci 
možno přinést po návratu 
do školy, bude bráno jako 
bonusová práce navíc. 

Pok 

AJ 
(3h) 

Přehled 
slovesných 
časů - 
prostudovat 
toto video 
(časem 
budoucím 
průběhovým se 
nezabývejte) 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=7rp3Zy
01Fes&list=RDC
MUCPutWZNO
p159koK7zpUA
LSQ&index=14 
 
a předpřítomný 
čas na tomto 
videu 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=ENao97
DDmQQ 
 

str. 77 / 7 - 
přečtěte si 
dokončení 
příběhu, použijte 
slova v rámečku 
 
str. 78 projděte 
si celou stranu a 
mailem mi 
pošlete cv. 1-5, a 
to tímto 
způsobem:  
cv 1 - TAJENKA, 
cv 2 - přiřaďte 
číslo k písmenu 
cv 3 - celé věty - 
dokončete 
souvětí (vše v 
přítomném 
čase),  
cv 4 - číslo s 
písmenen 
cv 5 - napište 
pouze to, co 
byste 

str. 69 - celá str.  
cv. 4 - Napište 
otázky, aby 
seděly na 
odpovědi ve cv. 
3 
cv. 5 -  najdi 
příklady daných 
časů v textu a 
vypiš. (1. přít. 
prostý, 2. přít. 
průběhový, 3. 
minulý prostý, 4. 
minulý 
průběhový, 5. 
předpřítomný, 6. 
budoucí s will, 7. 
budoucí s going 
to) 
cv. 6 - doplňte 
slova z rámečku, 
cv. 7 rozdělte 
věty dle časů na 
minulý, 
přítomný, 

Nejprve shlédněte videa a 
teprve poté dělejte 
učebnici a prac. seš. 
Výsledky z prac. sešitu vám 
pošlu mailem ke 
zkontrolování ke konci 
týdne.  
Vy mi pošlete mail s 
odpověďmi do 22.3. na 
adresu 
mcgrath.lenka@zsdolniro

ven.cz  
 

McG 
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zakroužkovali  budoucí 

ZNJ 
(2h) 

Rodina str.53 cv.10 Dopsat slovíčka 
ze 6.lekce a 
naučit se je. 
PS str.48 cv.1b, 
cv.3, str.49 cv.4,5 

Rozvíjení slovní zásoby 
pomocí počítače ( Němčina 
zdarma.cz,Umíme 
německy.........) 

Po 

D 
(2h) 

1) Společnost 
18./19.st. 
 
2) Kultura 
18./19.st. 

str. 46-48 
 
 
str. 49-50 

- obrázky na 
Wikipedii 
- A-Z kvíz na TV 
Déčko... 

výpisky: město x vesnice 
stručně charakterizuj 
jednotlivé oblasti (2-3 
věty) 
Klasicismus a empír 
Romantismus 
- u obou definice 
- stručná charakteristika 
(heslovitě, základní znaky, 
hl. architektura) 
- obr. - trojúhelníkový štít a 
sloupy 

Se 

Z (1h) Kraje ČR  
 
 
 

str. 46-48 - google slepé 
mapy 
- A-Z kvíz na TV 
Déčko... 

3) Jihočeský kraj 
výpisky stejným způsobem 
(území, povrch, vodstvo, 
hospodářství, největší 
města, kulturní památky)  

 

Př 
(2h) 

1) Obrana 
organismu 
proti nemoci 
2) Dýchací 
soustava - úvod 

1) výpisky str. 41 
2) nákres s 
popisem str. 40  

Dozadu do sešitu 
odpovědi na 
otázky str.40/1-5 

Prohlédni si svůj očkovací 
průkaz a vypiš na zvláštní 
papír proti jakým 
chorobám a v jakém věku 
jsi byl/a očkován/a. 
Připomeň si, jak se máme 
chránit proti koronaviru - 
popovídej si o tom 
telefonicky či přes sociální 
sítě s někým ze spolužáků. 

Voj 

CH 
(2h) 

Chalkogeny Prostudujte 
stránky 
https://www.ucs
eonline.cz/chemi
e/chalkogeny/, 
vypište si do 
sešitů, co to jsou 
chalkogeny, 
základní znaky 
jednotlivých 
chalkogenů. 
Informace 
doplňte o ty, 
které si přečtete 
v článku v 

Procvičujte 
značky prvků 
formou hry 
https://www.cra
m.com/flashcard
s/games/jewel/z
nacky-prvku-
4792514, 
zaregistrujte se a 
překonejte 
Kamila P, nebo 
aspoň mě :-D. 

 Šm 
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učebnici na str. 
64. 

F 
(2h) 

Zrcadla v praxi 
– kulová 
zrcadla (duté a 
vypuklé) 

uč. modrá 7A str. 
123-125, přečíst, 
naučit; výpisky 
s obrázky udělat 
do sešitu 
z prezentace 
Zrcadla-zápis 

V prac. sešitu 
najít a udělat 
cvičení na odraz 
a zrcadla 
(rovinná i 
kulová). 

Projít si prezentace 
uložené v souboru FYZIKA 
na webu. 

Mi 

TV 
(2h) 

Švihadlo 
-sestava 
procvičování 
Cviky s vlastní 
vahou těla 

  https://www.tabataworko
ut.cz/8-jednoduchych-
cviku-s-vlastni-vahou-tela/ 
můžeš samozřejmě na 
internetu najít a cvičit i jiné 

Pol, Voj 

VOP Vypracování 
referátu 

  Téma referátu: Moje další 
studium po ZŠ, rozsah 1 
stránka 

Kašp 

INF Tabulkový 
editor, 
vytváření 
tabulek 

  Za použití programu MS 
Excel vytvoř vhodnou 
tabulku pro zpracování 
údajů o ČR. Lze zpracovat 
např. zákadní údaje, 
statistiky z různých odvětví 
hospodářství. Tabulku 
vhodně uprav. 

Kašp 

VKO Člověk jako 
jedinec - 
systém 
osobních 
hodnot, 
návykové látky 

  Zpracuj na 1 stránku ve 
wordu referát na téma: 
Návykové látky. Odešli do 
20.3. na můj mail 
kaspar.michal@zsdolnirov
en.cz nebo vhoď do 
schránky u dveří školy. 
Budu známkovat.  

Kašp 

HV      

VV Zápis do 1. tř.   Můžete vyrobit něco pro 
budoucí prvňáčky 
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