
8._náplň učiva_23. - 27.3. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyučující 

ČJ 
(5h) 

Souvětí 
souřadné - 
poměr mezi 
větami 
hlavními 
 
Literatura - 
Anglie: Charles 
Dickens, Oscar 
Wilde 

str. 30/5a, b 
Přepiš věty do 
sešitu, doplň 
čárky a urči 
významový 
poměr mezi 
větami hlavními. 
Jako nápovědu 
můžeš použít 
tabulku na str. 
26. 

str. 33/1a, b 
str. 34/2 a, b, c 
str. 34/3 
Vypracuj cvičení 
(v modrém 
pracovním 
sešitu) dle 
zadání. Jako 
nápovědu můžeš 
použít tabulku 
na str. 33. 
Pracuj 
zodpovědně, 
výhledově to 
budu 
známkovat! 
 

Čítanka str. 39 - 41 Přečti si 
Strašidlo Cantervillské (O. 
Wilde) a Kroniku 
Pickwickova klubu (Ch. 
Dickens). Vypracuj 
odpovědi na očíslované 
úkoly v modrých rámečcích 
pod oběma příběhy a 
odešli  na můj e-mail do 
27.3. 

Kašp 

M  
(5h) 

Rozklad na 
součin, 
lineární 
rovnice 

 zadej pracovní 
list rozklad 
výrazů na součin 
 
Rozklad 
mnohočlenů na 
součin -ZŠ 
Šlapanice 
zsslapanice.cz 
 
Rozklad mnoh. 
na součin 
pomocí vzorců 
www.sossoukyjo
v.cz 
 pracovní list 
lineární rovnice 
ZŠ Dobřichovice 
     8.ročník -
kapitola 
Lineární rovnice 
a slovní úlohy 
pro 8.ročník 1.-
4. 
 
popř. 
Jednoduché 
slovní úlohy 
 
 
 

 Pok 

http://www.sossoukyjov.cz/
http://www.sossoukyjov.cz/


AJ 
(3h) 

Opakování - 
vyzkoušejte 
různé testy: 
https://www.
helpforenglish.
cz/testy/pre-
intermediate 
 
https://www.
helpforenglish.
cz/article/201
8033102-cloze-
easter-
traditions 
 
https://www.
helpforenglish.
cz/testy/elem
entary 
 

Máme 
dokončenou 
učebnici, a proto 
posílám tento 
odkaz: 
https://www.hel
pforenglish.cz/ce
tba - vyber si 
příběh dle své 
úrovně, 
poslouchej a 
zároveň čti. 

Mailem vám 
pošlu výsledky k 
prac. seš. 
projděte si 
poslední lekci a 
pak si začněte 
kontrolovat celý 
prac. seš. 
 
70 - celá str. - 
výsledky pošli 
MAILEM, pozor u 
cv. 4 - přítomný 
čas v celé větě 
cv. 5 - po if 
přítomný čas, v 
hlavní větě WILL 
 

Použij CD ROM, který byl 
(nebo stále je)součástí 
pracovního sešitu a projdi 
si vše z lekcí 1-3. 
 

McG 

ZNJ 
(2h) 

Meine Familie str. 53, cv. 10 
Grammatik- 
tabulka na str. 
56, nauč se 
přivlastňovací 
zájmena 

str. 49, cv.4,5a 
str. 50, cv. 5b,c 
str. 50, cv. 6 

Slovíčka - 6. lekce 
Němčina zdarma.cz 
(přivlastňovací zájmena, 
die Ostern) 

Po 

D (2h) Opak.učiva 
 
 
Průmyslová 
revoluce 

str. 51 
 
 
str. 52-57 
 
 
 
 
 
Byl jednou jeden 
člověk 
Byl jednou jeden 
vynálezce 

cv. 4, 5, 7 poslat 
na e-mail 
 
“osnova zápisu” 
kde je :, = nebo 
závorky, doplň 
(stručně, jasně, 
heslovitě) 
 
 
ref., pwp - 
vynálezy 

 
1.fáze - “století páry” (=     ) 
- Anglie = “dílna světa” (=  ) 
- parní stroj a jeho 
uplatnění: 
- rozvoj tovární výroby 
- nové vrstvy obyvatel (=   ) 
- pracovní podmínky 
dělníků: 
- novinky v dopravě: 
(jméno + vynález) 
“koňka” =  

Se 

Z (1h) Kraje ČR str. 49-51 - google slepé 
mapy 
- A-Z kvíz na TV 
Déčko… 
- ref., pwp 
 
e-mailem pošlu 
test, odeslat do 
27.3. 

4) Plzeňský kraj 
výpisky stejným způsobem 
(území, povrch, vodstvo, 
hospodářství, největší 
města, kulturní památky) 

Se 

https://www.helpforenglish.cz/testy/pre-intermediate
https://www.helpforenglish.cz/testy/pre-intermediate
https://www.helpforenglish.cz/testy/pre-intermediate
https://www.helpforenglish.cz/testy/pre-intermediate
https://www.helpforenglish.cz/article/2018033102-cloze-easter-traditions
https://www.helpforenglish.cz/article/2018033102-cloze-easter-traditions
https://www.helpforenglish.cz/article/2018033102-cloze-easter-traditions
https://www.helpforenglish.cz/article/2018033102-cloze-easter-traditions
https://www.helpforenglish.cz/article/2018033102-cloze-easter-traditions
https://www.helpforenglish.cz/article/2018033102-cloze-easter-traditions
https://www.helpforenglish.cz/testy/elementary
https://www.helpforenglish.cz/testy/elementary
https://www.helpforenglish.cz/testy/elementary
https://www.helpforenglish.cz/testy/elementary
https://www.helpforenglish.cz/cetba
https://www.helpforenglish.cz/cetba
https://www.helpforenglish.cz/cetba


Př 
(2h) 

Dýchací 
soustava 

str. 41 - 43 
přečíst 

http://www.szes
-
la.cz/objekty/fyz
iologie-a-
anatomie-
cloveka---
dychaci-
soustava.pdf z 
tohoto si udělej 
stručné výpisky 
(to co je barevně 
a silně), nemoci 
dýchací soustavy 
už ne! 

pošli na můj mail odpovědi 
na otázky uč, str.40/1-5 
 do středy 25.3.!!! 
 
shlédni video, kde si můžeš 
procvičit i angličtinu 
https://khanovaskola.cz/vi
deo/31/218/837-plice-a-
dychaci-system 

Voj 

CH 
(2h) 

Další 
významné 
nekovy, 
polokovy 

Přečtěte si v 
učebnici strany 
64 - 65 a 
udělejte výpisky 
dopředu do 
sešitu.  
První nadpis - 
Významné 
nekovy, druhý 
Polokovy.  

 Dozadu do sešitu 
vypracujte odpovědi na 
otázky: uč. str. 65/ 9, 10, 
11. 
 
Zhlédněte video: 
https://www.youtube.com
/watch?v=ESQJDERBoec 
a napište (ve Wordu, nebo 
na papír) krátký referát o 
tom, co jste ve filmu viděli 
o životě a díle M. C. 
Sklodowské. Pak mi prosím 
pošlete na můj školní e-
mail (do 27.3.). 

Šm 

F 
(2h) 

Zrcadla - 
procvičení - viz 
pracovní sešit 
 
 
Lom světla - 
nová látka 

uč. modrá 7A str. 
126-131, přečíst, 
naučit;  
výpisky s 
obrázky udělat 
do sešitu z 
dokumentu Lom 
světla 

V prac. sešitu 
pracovat na 
cvičeních až do 
str. 55. Co 
nepůjde, hledat 
na internetu, 
nedělat tragedii z 
toho, když něco 
nepůjde, ale 
zkusit udělat co 
nejvíce cvičení. 

Projít si prezentace 
uložené v souboru FYZIKA 
na webu. 
 
DÚ!!!  

1. Poslat přílohou 
doplněnou a 
mobilem ofocenou 
str. 55 z pracovního 
sešitu na můj e-
mail 
michalkova.jarmila
@zsdolniroven.cz 
do 30. 3.  

2. Vytvořenou 
prezentaci na dané 
téma, kterou jsem 
vám zadala již před 
uzavřením školy 
požaduji zaslat 
přílohou na můj e-

Mi 

http://www.szes-la.cz/objekty/fyziologie-a-anatomie-cloveka---dychaci-soustava.pdf
http://www.szes-la.cz/objekty/fyziologie-a-anatomie-cloveka---dychaci-soustava.pdf
http://www.szes-la.cz/objekty/fyziologie-a-anatomie-cloveka---dychaci-soustava.pdf
http://www.szes-la.cz/objekty/fyziologie-a-anatomie-cloveka---dychaci-soustava.pdf
http://www.szes-la.cz/objekty/fyziologie-a-anatomie-cloveka---dychaci-soustava.pdf
http://www.szes-la.cz/objekty/fyziologie-a-anatomie-cloveka---dychaci-soustava.pdf
http://www.szes-la.cz/objekty/fyziologie-a-anatomie-cloveka---dychaci-soustava.pdf
http://www.szes-la.cz/objekty/fyziologie-a-anatomie-cloveka---dychaci-soustava.pdf
https://khanovaskola.cz/video/31/218/837-plice-a-dychaci-system
https://khanovaskola.cz/video/31/218/837-plice-a-dychaci-system
https://khanovaskola.cz/video/31/218/837-plice-a-dychaci-system
https://www.youtube.com/watch?v=ESQJDERBoec
https://www.youtube.com/watch?v=ESQJDERBoec
mailto:michalkova.jarmila@zsdolniroven.cz
mailto:michalkova.jarmila@zsdolniroven.cz


mail do 3. 4.  
Domácí úkoly budu 
hodnotit známkou s váhou 
0,5 - 0,25.  
 
Děkuji vám za spolupráci, 
musíme tuto náročnou 
situaci a mimořádnou 
dobu společně zvládnout 
co nejlépe. Nezapomeňte 
poslat úkoly, budu na ně 
čekat. :) 
 

TV 
(2h) 

Posilování 
břišních svalů 
 
Švihadlo opak. 

  Leh na zádech 
-podpor na předloktí 
-natažené nohy držet nad 
zemí cca 15s 
-kreslení číslic 
Sedy-lehy cca 30x 
Sklapovačky cca 15x 

Pol, Voj 

VOP 
(2h) 

Osobní zájmy 
a cíle 

  Zpracuj krátkou prezentaci 
o škole, kde budeš 
pokračovat po dokončení 
základní školní docházky. 
Odešli na můj e-mail.  

Kašp 

INF 
(1h) 

Základní 
funkce 
tabulkového 
editoru 
(MS Excel) 

  Program MS Excel je 
tabulkový editor. Vytvoř v 
něm podle návodu 
uvedeném v následujícím 
odkazu jednoduchou 
tabulku. (kroky 1 - 3) 
https://office.lasakovi.com
/excel/zaklady/excel-2010-
krok-za-krokem/ Odešli na 
můj e-mail do 27.3. 

Kašp 

VKO 
(1h) 

Muž a žena: 
Antikoncepce 

str. 44 - 53 Přečti 
si celou kapitolu: 
Člověk, láska a 
manželství. Do 
sešitu si zapiš 
text v modrých 
rámečcích dole 
na stranách 45, 
47, 49, 51 a 53. 

 Napiš referát na téma: 
Antikoncepce (o co se 
jedná, před čím chrání, na 
jaké skupiny se dělí) 
Odešli na můj e-mail do 
27.3. 

Kašp 

https://office.lasakovi.com/excel/zaklady/excel-2010-krok-za-krokem/
https://office.lasakovi.com/excel/zaklady/excel-2010-krok-za-krokem/
https://office.lasakovi.com/excel/zaklady/excel-2010-krok-za-krokem/


HV      

 

 


