
8._náplň učiva_30.3. - 3.4. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyučující 

ČJ 
(5h) 

Souvětí 
souřadné 
- 
poměr mezi 
větami 
hlavními - 
opakování 
 
Literatura - 
pokračování v 
četbě zvolené 
knihy 
 

str. 32/9 
Překresli si do 
sešitu dvojsměrku 
a postupuj dle 
zadání. 
 
str. 33 rámeček 
dole 
Zapiš si text z 
oranžového 
rámečku do 
sešitu. 

str. 35/4a, b, c 
str. 35/6  
str. 36/7 
Vypracuj 
cvičení 
(v modrém 
pracovním 
sešitu) dle 
zadání.  

V rámci procvičení 
vypracuj nejprve úkoly v 
učebnici a v pracovním 
sešitu. Poté si otevři 
prověrku, kterou ti pošlu 
jako přílohu e-mailu. 
Vyplníš ji podle zadání a 
pošleš na můj e-mail do 
3.4. 

Kašp 

M  
(5h) 

Rovnice 
Mnohočleny 

uč. str. 29, 31 
slovní úlohy 

 Rovnice 
Mnohočleny 
Jakoukoli hotovou práci 
mně posílejte ve školním 
e-mailu. 

Pok 

AJ 
(3h) 

 
https://www.
newsinlevels.c
om 
 
https://www.
esl-lab.com/ 
 

Fialová učebnice 
str. 4 - Přečti celou 
stranu, písemně 
Emailem pošli cv. 
1, 2, 3 (U cvičení 3 
napiš alespoň 5 
vět) 

Zatím nemáme 
nový prac. seš. 
Pošlu Vám 
slovíčka k první 
lekci nové 
učebnice. 
Pokud možno, 
vytiskněte a 
vyplňte 
anglicky. 

Posílám vám 2 odkazy:  
1. odkaz - různé zprávy ve 
3 jazykových úrovních. 
Vyber si 3 zprávy a přečti si 
je v úrovni, které budeš 
rozumět.(Level 1, 2, 3) 
Pak klikni na BOOK 1 a čti a 
poslouchej 2 kapitoly 
Robinsona opět v úrovni, 
které budeš rozumět. 
Nakonec si něco z toho 
přečti nahlas. 
2. odkaz -poslechová 
cvičení -  klikni na 
Listening Activities a 

vyber úroveň (EASY, 
INTERMEDIATE...) sjeď 
dolů a vyber si testy dle 
témat a zkus nejméně 3 
testy, jsou krátké.) 
 

McG 

ZNJ 
(2h) 

Meine Familie 
Berufe - 
povolání 

 
54/11 
55/13 Vytvoř svůj 
plakát - alespoň 
10 povolání, 
můžeš nalepit 
obrázek nebo 
nakreslit, ofoť a 

51/8 - přečti a 
přelož 
52/10,11 
 

Slovíčka - PS (Seite 54,55) Po 

https://www.uschovna.cz/zasilka/WN84C5M3R3JCZA3X-428/
http://old.zsdobrichovice.cz/programy/matika/praclisty/m8_rozklad_mnohoclenu_04.jpg
https://www.newsinlevels.com/
https://www.newsinlevels.com/
https://www.newsinlevels.com/
https://www.esl-lab.com/
https://www.esl-lab.com/


pošli v příloze na 
můj školní email - 
bude ohodnoceno 
známkou). 

D (2h) Habsburská 
monarchie,  
rok 1848 

str. 58-62  - zápis pošlu, nalep nebo 
přepiš :-)  
- projdi si otázky str. 63 

Se 

Z (1h) Kraje ČR - 5) 
Karlovarský 
kraj 

str. 52-54 - google slepé 
mapy 
- A-Z kvíz na TV 
Déčko… 
- ref., pwp…. 

výpisky stejným způsobem 
(území, povrch, vodstvo,, 
hospodářství, největší 
města, turistické 
zajímavosti) 

Se 

Př 
(2h) 

1) Dýchací 
soustava - 
procvičování 
2) Nemoci 
dýchací 
soustavy 

str.  44 přečíst 
 
 

Udělej přehled 
onemocnění 
dýchací 
soustavy 
včetně 
vysvětlení co to 
je za nemoc a 
jestli se jí dá 
předcházet. 
Čerpej ze všech 
možných 
zdrojů. Pošli na 
mail do 3.4. 

https://www.youtube.com
/watch?v=D0T2DL7LjbE&li
st=PLXLufDV197Dl4z42Rux
-
AJXP8XPAhAfIT&index=3&
t=0s zhlédni a doplň, si do 
sešitu nové poznatky 
 
procvičuj si tento test tak 
dlouho než ho dáš  2x po 
sobě právně (můžeš mi pak 
napsat, kolikrát jsi ho 
musel/a opakovat než bylo 
vše naučeno) 
)https://www.skolasnadhl
edem.cz/game/2008 

Voj 

CH 
(2h) 

Polokovy 
 
 
 
Halogenidy 

Přečtěte si článek 
na str. 65  a 
udělejte si zápis 
dopředu do sešitů. 
 
Na straně 90 si 
pečlivě přečtěte 
článek o 
halogenidech a 
udělejte si zápis 
dopředu do sešitů. 
Ten bude 
obsahovat žlutý 
rámeček, postup, 
jak tvoříme 
názvosloví a 
tabulku 21. Vy se 
zpaměti naučíte 
oxidační číslo a 
zakončení (první 
dva sloupečky).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zhlédněte video: 
https://www.youtube.com
/watch?v=9HurJySsgLc 
 
 
Zhlédněte video o tvorbě 
vzorců halogenidů: 
https://www.youtube.com
/watch?v=-8ZGetmB39Y 
 
a pak procvičujte: 
https://www.cram.com/fl
ashcards/games/jewel/hal
ogenidy-nazvoslovi-
5459129 
Buďte v klidu, nejspíš vám 
to půjde pomalu, já byla 
také až 28. Než se v tom 
zorientujete, bude to chvíli 
trvat. Jde o to se naučit 
vzorečky a ne trhat 
rekordy. Hodně štěstí. 

Šm 

https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE&list=PLXLufDV197Dl4z42Rux-AJXP8XPAhAfIT&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE&list=PLXLufDV197Dl4z42Rux-AJXP8XPAhAfIT&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE&list=PLXLufDV197Dl4z42Rux-AJXP8XPAhAfIT&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE&list=PLXLufDV197Dl4z42Rux-AJXP8XPAhAfIT&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE&list=PLXLufDV197Dl4z42Rux-AJXP8XPAhAfIT&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE&list=PLXLufDV197Dl4z42Rux-AJXP8XPAhAfIT&index=3&t=0s
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2008
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2008
https://www.youtube.com/watch?v=9HurJySsgLc
https://www.youtube.com/watch?v=9HurJySsgLc
https://www.youtube.com/watch?v=-8ZGetmB39Y
https://www.youtube.com/watch?v=-8ZGetmB39Y
https://www.cram.com/flashcards/games/jewel/halogenidy-nazvoslovi-5459129
https://www.cram.com/flashcards/games/jewel/halogenidy-nazvoslovi-5459129
https://www.cram.com/flashcards/games/jewel/halogenidy-nazvoslovi-5459129
https://www.cram.com/flashcards/games/jewel/halogenidy-nazvoslovi-5459129


F 
(2h) 

Čočky  

  

 

 

uč. modrá 7A str. 
129-131 přečíst a 
obrázky 
prohlédnout; 

výpisky s obrázky 
udělat do sešitu z 
dokumentu Čočky 
- zápis 

V prac. sešitu 
stále trvá úkol - 
pracovat na 
cvičeních, která 
jsou od str. 46  
až do str. 55. 

 Co nepůjde, 
hledat na 
internetu nebo 
v učebnici. 

Zhlédnout 

video:https://www.youtub
e.com/watch?v=F8a11a1_y
UM 

DÚ!!! 

Nový úkol nezadávám:  

Kdo ještě neposlal 
doplněnou a mobilem 
ofocenou str. 55 z 
pracovního sešitu na můj 
e-mail 
michalkova.jarmila@zsdol
niroven.cz (úkol do 30. 3.), 
urychleně pošlete. 

Do 3. 4. trvá úkol poslat mi 

prezentaci na dané téma, 

kterou jsem vám zadala již 

před uzavřením školy. 

Domácí úkoly budu 
hodnotit známkou s váhou 
0,5 - 0,25. 

Děkuji vám za spolupráci, 
nezapomeňte, že se učíte 
pro sebe! 

Přeji vám při tom hodně 
úspěchů. 

Mi 

TV 
(2h) 

Švihadlo - 
vytrvalostně 
 
 
,,Angličáky” 

 Provedení - přeskoky snožmo za 1 minutu co 
nejvíce přeskoků (při pokažení pokračujete 
dále a přeskoky načítáte). 
 
Provedení - stoj, dřep, vzpor ležmo, klik, 
dřep, výskok (10x ve 3 sériích, 1 minuta 
odpočinku mezi sériemi).  
 
Můžete cvičit každý den a opakování 
přizpůsobte vlastním schopnostem s 
postupným zvyšováním počtu sérií. 

Pol, Voj 

VV 
(2h) 

   Vyzdobte si pokoj jarními 
motivy a radujte se, ať vám 
z té karantény “nehrábne”. 

McG 

https://www.youtube.com/watch?v=F8a11a1_yUM
https://www.youtube.com/watch?v=F8a11a1_yUM
https://www.youtube.com/watch?v=F8a11a1_yUM


INF 
(1h) 

Tvorba 
sloupcového 
grafu 

Podívej se na návod v odkazu: 
https://exceltown.com/navody/grafy-v-excelu/grafy/  

1) Vytvoř podle něho jednoduchý sloupcový graf za použití 
programu MS Excel. 

2) Na stejném listu v tomto programu zpracuj stejným 
postupem vhodná data dle tvého výběru a vytvoř z nich 
další sloupcový graf. 

Výsledkem tvé práce by tedy měly být 2 různé datové tabulky, 
každá se svým vlastním grafem na jednom listu v programu MS 
Excel. (Grafy můžeš vhodně upravit v nabídce: Nástroje grafu) 
Vypracovaný úkol odešli na e-mail do 3. 4. 

Kašp 

VKO 
(1h) 

Banky a jejich 
služby 

Vytvoř referát na téma: Banky a jejich služby 
1) Zjisti, kdy a kde vznikly první banky. 
2) Zjisti, jaké služby banky poskytují a stručně tyto služby 

charakterizuj. 
3) Napiš, zda by jsi chtěl/a některé bankovní služby v 

budoucnu používat nebo ne a proč. 
Rozsah min. 1 stránka. 
Vypracovaný úkol odešli na e-mail do 3. 4. 
 
Pod tlakem současných událostí slábne ekonomika země a klesá 
kupní síla lidí. Banky přistoupí i k odpuštění úroků a k oddalování 
splácení splátek. Platby v hotovosti ve velkém z hygienických 
důvodů začínají nahrazovat bezkontaktní platby. 

Kašp 

 

 


