
Plán učiva 
8. C 

15. - 19. 6. 2020 

Český jazyk Opakování a shrnutí učiva o skladbě 

Lit.: Teorie literatury - divadlo 

Sloh: Žádost, shrnutí učiva 

Anglický jazyk CICH SB 76,78, Revision unit 6, WB p.61,62 

 Aro: Unit 6CD 

Španělský jazyk Souhrnné opakování 8. třída 

Německý jazyk Duolingo 

Matematika Souhrnné opakování 8. ročníku 

Přírodopis Souhrnné opakování 8. ročníku 

Fyzika Souhrnné opakování učiva 8.ročníku 

Chemie Kyselé deště str. 105, prezentace 

Souhrnné opakování - sloučeniny 

Dějepis Souhrnné opakování 8. ročníku 

Zeměpis 
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LYNbE15nWtdgSrSg

UAlvClDY/view?usp=sharing 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Kresba tužkou 

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


HV Folk 

TV  

Člověk a svět práce Koronavirus a práce 

VO Souhrnné opakování 8. ročníku 

VZ Pohlavní choroby 

- úvaha nad výběrem správného partnera, jakou 
antikoncepci použít a proč. Proč být zodpovědný ve svém 
sexuálním životě  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. - 12. 6. 2020 

Český jazyk Opakování učiva  - skladba 

Lit.. Teorie literatury - próza, poezie 

Sloh: Žádost 

Anglický jazyk ARO: Unit 6C, vocabulary, CB p. 72-73, Phrasal verbs CB p. 73, 
WB p. 47/2, 3, 4, 5 

CICH: Unit 6D, SB 74,75, phrasal verbs, Magazine Gate, WB 59,60 

Španělský jazyk Dodělat a poslat mi do e-mailu popis kamaráda 

Německý jazyk Duolingo 

Matematika Konstrukční úlohy - opakování 

Přírodopis Genetika 

Nezkreslená věda 
https://www.youtube.com/watch?v=GEaZ9ngOuPE 

Přednáška             
https://www.youtube.com/watch?v=i5L6J4xQaNw&list=PLu9Ym
WHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=18 

Učebnice str.112-115 

Fyzika Šíření zvuku, tón, ucho, odraz, hluk 

str. 169 - 178 

prezentace 

Chemie Kyselost a zásaditost str. 104, prezentace 

Neutralizace str.108, prezentace 

http://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/kyselost_a_zsaditost_ph.
html 

http://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/neutralizace.html 

 

Dějepis České země za První světové války (učebnice strana 106, 107). 

https://www.youtube.com/watch?v=GEaZ9ngOuPE
https://www.youtube.com/watch?v=i5L6J4xQaNw&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=i5L6J4xQaNw&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=18
http://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/kyselost_a_zsaditost_ph.html
http://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/kyselost_a_zsaditost_ph.html
http://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/neutralizace.html


Zeměpis 
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LYNbE15nWtdgSrSg

UAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Kresba tužkou 

HV Rock 

TV  

Člověk a svět práce Koronavirus a práce. 

VO Právo v Evropě. 

VZ Pohlavní choroby 

- úvaha nad výběrem správného partnera, jakou 
antikoncepci použít a proč. Proč být zodpovědný ve svém 
sexuálním životě  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


1. 6. - 5. 6. 2020        

Český jazyk Psaní čárek v souvětí 

Lit.: Žánry - epické, lyrické, lyricko - epické 

Sloh: Pozvánka 

Anglický jazyk ARO - 1. 6A, listening p. 69 /6,7 – okaz, 7 písemně 
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz
&selLanguage=cs2.must/ mustn’t- prezentace 6B – slovíčka PS 
str.84 

3. 6B učebnice str. 70/1 – číst, poslouchat – odkaz, str. 71/2 
ústně 

CICH- SB 72,73, Phrasal verbs, WB p. 57,58 Mag. Gate 

Španělský jazyk Popiš kamaráda - 12 vět. 

Německý jazyk Duolingo 

Matematika Konstrukční úlohy - konstrukce trojúhelníků, rovnoběžníků a 
lichoběžníků  

Přírodopis Antikoncepce 

Druhy: https://www.youtube.com/watch?v=9cQ3wTmQJZM 

Dokument CT2 - výběr partnera pod vlivem antikoncepce 
https://www.youtube.com/watch?v=dUhdAXLYpc4 

 

Pohlavní choroby 

Prezentace v PDF v Gooogle classroom  - přečíst a najít si obrázky 
na internetu                                                                                                               
AIDS\HIV  https://www.youtube.com/watch?v=2Bl1CC_2mCM 

Fyzika Procvičování - elektrická práce, výkon, příkon, účinnost - 
odevzdání pracovního listu do 5.6. 

Zvuk - video https://www.youtube.com/watch?v=CpX7RS4tldo  

https://www.youtube.com/watch?v=p4tbk5w2eog     

 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=9cQ3wTmQJZM
https://www.youtube.com/watch?v=dUhdAXLYpc4
https://www.youtube.com/watch?v=2Bl1CC_2mCM
https://www.youtube.com/watch?v=CpX7RS4tldo
https://www.youtube.com/watch?v=p4tbk5w2eog


Chemie Procvičování - kyseliny bezkyslíkaté, kyslíkaté (názvosloví, 
významné) 

Pracovní list do 9.6. 

Dějepis První Světová válka - Moderní vojenská technika, Život v zázemí, 

Revoluce v Rusku, Konec První světové války (učebnice strana 103, 

104, 105). 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-

NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Kresba tužkou 

HV Beatlemania 

TV Individuální rozvoj pohybových dovedností a schopností 

Člověk a svět práce Koronavirus a práce. 

VO Právo v Evropě. 

VZ Pohlavní choroby a antikoncepce - zkusit udělat test ve forms, je 
v Google classroom 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


25. - 29. 5. 2020        

Český jazyk Poměry v souvětí souřadném 

Procvičování souvětí 

Lit.: Literární druhu a žánry - epika, lyrika, drama 

Sloh: Objednávka 

Anglický jazyk ARO - Unit 6 A, What is the matter? PS str. 44-45, poslech 
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz
&selLanguage=cs  

CICH SB- Magazine Gate- Czech English, SB p. 71, modal verbs, 
WB- 56 

Španělský jazyk U6 - zopakovat známá a vypsat neznámá slovíčka k popisu osoby 
- manual - 74/75 - přečíst 

Německý jazyk Duolingo 

Matematika Geometrie - konstrukční úlohy 

Přírodopis Těhotenství a porod, potrat 

Pustit tato videa a udělat poznámky z učebnice str. 108-111              
https://www.youtube.com/watch?v=Rq11NC1W3lw&list=PLu9Y
mWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=19                
 https://www.youtube.com/watch?v=WH9ZJu4wRUE 

https://www.youtube.com/watch?v=W665jyiTeI8 

Test v Google forms 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxwz_9gfEc6xElg2z
iV88u4N64_iL0UptR-wXlFKzpOLZMbg/viewform?usp=sf_link 

Fyzika Elektrická práce, výkon, příkon, účinnost - výpočty 

Pracovní list do 5.6. ( vše v google classroom ) 

Chemie Názvosloví kyselin - bezkyslíkaté, kyslíkaté 

https://youtu.be/rJw_kvYz17s 

https://youtu.be/PJKFI8xPE9k 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=Rq11NC1W3lw&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=Rq11NC1W3lw&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=WH9ZJu4wRUE
https://www.youtube.com/watch?v=W665jyiTeI8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxwz_9gfEc6xElg2ziV88u4N64_iL0UptR-wXlFKzpOLZMbg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxwz_9gfEc6xElg2ziV88u4N64_iL0UptR-wXlFKzpOLZMbg/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/rJw_kvYz17s
https://youtu.be/PJKFI8xPE9k


Dějepis První Světová válka - Příčiny (učebnice strana 101). 

Hlavní evropská bojiště (učebnice strana 102). 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-

NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Kresba tužkou + video 

HV Anglie 60. léta, beat Beatles 

TV  

Člověk a svět práce Měsíční rozpočet. 

VO Politika. 

VZ Sexuální výchova - Pracují na letáčku, odevzdávají 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


18. - 22. 5. 2020   

Český jazyk Souvětí souřadné - pokračování 

Lit.: Romantismus - realismus - srovnání 

Sloh: Objednávka 

Anglický jazyk CICH- SB p. 70,71 cv. 2 WB- 55,  Mag. Gate 

ARO - Projects Famous people, Revision Unit 5 

Španělský jazyk Página de web - terminar y enviar a mi mail 

Německý jazyk Duolingo + Extra 

Matematika Konstrukční úlohy 

Přírodopis Ženská pohlavní soustava 

Pustit videa prezentací a udělat poznámky z učebnice str. 107                     
https://www.youtube.com/watch?v=oXIM59Q3qE0&list=PLu9YmW
HGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=16 

        https://www.youtube.com/watch?v=oqgK0V84-
1A&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=17 

  

Video  Neumírejme mladí                                                                  
https://www.youtube.com/watch?v=Fe0ED2Oea8Y 

Fyzika Procvičování spojení rezistorů - pracovní list do 22.5. 

Elektrický příkon, výkon - učebnice str.158 - 163, text v příloze  

- vše na google classroom  

Chemie Procvičování oxidy - pracovní list do 22.5. 

Kyseliny - učebnice str. 98 - 100, prezentace 

http://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/kyseliny_a_hydrooxidy.html 

- vše na google classroom 

Dějepis Svět spěje ke světové válce (učebnice strana 98, 99, 100). 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-

https://www.youtube.com/watch?v=oXIM59Q3qE0&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=oXIM59Q3qE0&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=oqgK0V84-1A&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=oqgK0V84-1A&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=Fe0ED2Oea8Y
http://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/kyseliny_a_hydrooxidy.html
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Kresba tužkou 

HV Opakování: jazz, swing,rokenrol, country 

TV Individuální zdokonalení pohybových schopností a rozvoj 
pohybových dovedností 

Člověk a svět práce Měsíční rozpočet. 

VO Základní práva a svobody. 

VZ Filmy k tématice Pohlavní choroby a antikoncepce - tento týden 
AIDS  

https://www.jsns.cz/lekce/15574-bez-dozoru                   
 https://www.jsns.cz/lekce/15576-i-smrt-ma-sva-prava 

                                       

Podívat na tyto dvě ukázky a vytvořit letáček jako osvětová 
kampaň na ochranu lidí a hlavně mladistvých proti AIDS - 
pracovat můžete na papír a nebo v nějakém PC programu. 
Výsledkem by měl být reklamní letáček na A4 - práce do konce 
května 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://www.jsns.cz/lekce/15574-bez-dozoru
https://www.jsns.cz/lekce/15576-i-smrt-ma-sva-prava


11. - 15. 5. 2020        

Český jazyk Souvětí souřadné, druhy, spojovací výrazy 

Lit.: Renesance a humanismus 

Sloh: Přihláška 

Anglický jazyk ARO - Revision CB p. 66, listening, Safety on Net p. 65, Project - 
Famous person 

CICH-Unit 5 test, Unit 6- SB pages 68+69,  WB-page 54, Dialogues 
- At the doctor 

Španělský jazyk Vytvoř vlastní plakát - vzor učebnice str.72 - jiné téma 

Německý jazyk POK - časování slovesa möchten, 

Konverzace na dané téma 

Matematika Geometrická tělesa - válec - výpočty ve slovních úlohách 

Přírodopis Mužská pohlavní soustava 

1.Namluvená prezentace  a udělat výpisky z učebnice                                                    
https://www.youtube.com/watch?v=A94-
Te3J1M8&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index
=15 

2.Video Neumírejme mladí                                                          
https://www.youtube.com/watch?v=16L7KGGqPhU&has_verifie
d=1 

Fyzika Paralelní spojení rezistorů - vzorové příklady ( příloha v 
Bakalářích, Učebna) 

dobrovolný úkol str. 152/ U 1b,c, 2b,c,d,e do 15.5. 

Pracovní list - spojení rezistorů do 22.5. 

Chemie Procvičování - oxidy významné, názvosloví 

dobrovolný úkol str. 84/3, 85/5 do 15.5. 

Pracovní list - oxidy do 22.5. 

Dějepis Každodenní život v českých zemích na přelomu 19. a 20. století 

https://www.youtube.com/watch?v=A94-Te3J1M8&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=A94-Te3J1M8&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=A94-Te3J1M8&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=16L7KGGqPhU&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=16L7KGGqPhU&has_verified=1


(učebnice strana 94, 95, 96). 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV kresba tužkou 

HV Country and western 

TV  

Člověk a svět práce Měsíční rozpočet. 

VO Základní práva a svobody. 

VZ Duševní choroby 

Přečíst druhy duševních poruch a pustit si pořad na ČT1 …pokud 
někomu toto téma nedělá dobře, tak se nic nestane, když 
vynecháte. https://www.ceskatelevize.cz/porady/10211487240-
experiment/208572233190006-v-jinem-svete/2778-deleni-
psychickych-poruch/ 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10211487240-
experiment/video/                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10211487240-experiment/208572233190006-v-jinem-svete/2778-deleni-psychickych-poruch/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10211487240-experiment/208572233190006-v-jinem-svete/2778-deleni-psychickych-poruch/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10211487240-experiment/208572233190006-v-jinem-svete/2778-deleni-psychickych-poruch/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10211487240-experiment/video/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10211487240-experiment/video/


4. - 7. 5. 2020        

Český jazyk Stavba textová, souvětí souřadné 

Lit.: Další autoři období romantismu - dokončení 

Sloh: Důležité písemnosti - přihláška 

Anglický jazyk CICH-Unit 5 revision,  Unit 5 test, WB p. 53, 54 SB- p. 68 

Aro - Culture p. 64, Revision CB p. 66, WB p. 53 

Španělský jazyk Lee manual página 72-73 

Německý jazyk NJ1 - Opakování učiva 7. lekce 

NJ2 - Opakování učiva 

Matematika Válec + organizační změny k online výuce 

Přírodopis Smysly - sluch, hmat, čich, chuť 

Prezentace na všechny tyto smysly - výpisky a poznámky do 
sešitu               

Video sluch 
https://www.youtube.com/watch?v=etk83xl9CvY&list=PLu9Ym
WHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=13 

Opakování smysly 

Test v google forms 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8KSwijr3jnq1bYw
6obbpSQzhftuFA_GzY2KsNUVQa55mSdg/viewform?usp=sf_link 

Fyzika Paralelní spojení rezistorů - uč str.150 - 152, video: 

https://youtu.be/AJ4m16ABlk8 

Chemie Názvosloví oxidů - uč str.84 - 85, videa: 

https://youtu.be/ea5fD7oxDYk 

https://youtu.be/sqCzO408sh0 

Dějepis Umělecký život v Českých zemích (učebnice strana 91, 92, 93). 

https://www.youtube.com/watch?v=etk83xl9CvY&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=etk83xl9CvY&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=13
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8KSwijr3jnq1bYw6obbpSQzhftuFA_GzY2KsNUVQa55mSdg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8KSwijr3jnq1bYw6obbpSQzhftuFA_GzY2KsNUVQa55mSdg/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/AJ4m16ABlk8
https://youtu.be/ea5fD7oxDYk
https://youtu.be/sqCzO408sh0


Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV akvarelová malba 

HV Rock and roll 

TV  

Člověk a svět práce Měsíční rozpočet 

VO Moc soudní 

VZ Nebezpečné chování - pokračovat v práci na prezentaci a tento 
týden odevzdávat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


27. - 30. 4. 2020         

Český jazyk Tvoření vět - procvičování 

Lit.:Romantismus - Ruská literatura 

Sloh: Úvaha - Vliv televize 

Anglický jazyk Aro: PS str. 51, opakování Unit 5 

CICH SB pages 66,67 Project, Unit 5 revision, WB pages 52,53 

Španělský jazyk Países del mundo 

Německý jazyk NJ1 - Wiederholungstest 7, NJ2 - Wiederholung - Verben 

Matematika Geometrická tělesa - válec 

Přírodopis 1.Video https://www.youtube.com/watch?v=dE_YvpaO3fw 

2.Prezentace + pokusy v ní ….natočit krátké video, jak jsem si 
poradil/a s tím být na chvíli slepý/á - nepovinné! 

Pustit přednášku na Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=WhdS9FX54Oo&list=PLu9YmW
HGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=12 

Fyzika Sériové spojení rezistorů 

https://youtu.be/J4cywNVilg4 

vzorové řešené příklady v příloze domácího úkolu 

dobrovolný úkol str.149/3,4,6 do 4.5. 

 

Chemie Procvičování - halogenidy, hydroxidy 

https://youtu.be/TWbaprixdvA 

https://youtu.be/LQ830FZ2H_Y 

https://zs-zelatovska.cz/upload/1412157553vy-52-inovace-314-
halogenidy.pdf 

http://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/kyseliny_a_hydrooxidy.html 

Pracovní list do 30.4. 

https://www.youtube.com/watch?v=dE_YvpaO3fw
https://www.youtube.com/watch?v=WhdS9FX54Oo&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=WhdS9FX54Oo&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=12
https://youtu.be/J4cywNVilg4
https://youtu.be/TWbaprixdvA
https://youtu.be/LQ830FZ2H_Y
https://zs-zelatovska.cz/upload/1412157553vy-52-inovace-314-halogenidy.pdf
https://zs-zelatovska.cz/upload/1412157553vy-52-inovace-314-halogenidy.pdf
http://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/kyseliny_a_hydrooxidy.html


Významné oxidy - str. 86 - 87, 

 http://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/oxidy.html 

Dějepis Rozvoj hospodářství v českých zemích (učebnice strana 88, 89, 90). 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Video o malbě akvarelem 

HV Swing 

TV Relaxační cvičení 

Člověk a svět práce Životní styl 

VO Moc výkonná 

VZ Nebezpečné chování - pokračují na zadané práci na prezentaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zshavl.cz/chemie/8_rocnik/oxidy.html
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


20. - 24. 4. 2020        

Český jazyk Tvoření vět - několikanásobné větné členy 

Lit.: Romantismus - anglická tvorba, spisovatelé 

Sloh: Úvaha - rozbor textu 

Anglický jazyk ARO - Unit 5D p. 62, 63/2a, 63/3a, b, WB - p. 50, Just +pres. 
perfect, CB p. 63/4, WB p. 51 

CICH- SB page 63- just + present perfect, page 65,  WB page 51 

Španělský jazyk Países del mundo 

Německý jazyk NJ1 - In den Ferien, Länder 

NJ2 - Wiederholungstest 

Matematika Opakování hranolů + válec 

Přírodopis Hormony 

1.Namluvená prezentace - výpisky, učebnice str.104,105 

2.Test v google forms 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepsE_ArDskWrnIa5
D8sdj8MfxoH0cdRorty1yN62HLf-VjgA/viewform?usp=sf_link 

 

Fyzika Spojení rezistorů a spotřebičů str. 118 - 121, dobrovolný úkol str. 
120/ U 3,4,5 

Sériové spojení rezistorů, uč. str.146 - 149, video : 

https://youtu.be/J4cywNVilg4 

Chemie Hydroxidy - názvosloví str.101, video : 

https://youtu.be/LQ830FZ2H_Y 

Procvičování halogenidy, hydroxidy - pracovní list do 28.4. 

Dějepis Problematické vztahy Čechů a Němců (učebnice strana 87). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepsE_ArDskWrnIa5D8sdj8MfxoH0cdRorty1yN62HLf-VjgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepsE_ArDskWrnIa5D8sdj8MfxoH0cdRorty1yN62HLf-VjgA/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/J4cywNVilg4
https://youtu.be/LQ830FZ2H_Y


Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Akvarelová malba 

HV Klasický jazz, Louis Armstrong 

TV Individuální rozvoj kondice a pohyblivosti 

Člověk a svět práce Životní styl 

VO Právní minimum 

VZ Pokračují v zadané práci na téma Nebezpečné chování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


14. - 17. 4. 2020     

Český jazyk Souřadně spojené věty vedlejší- procvičování 

Literatura 2. poloviny 19. století 

Sloh- Úvaha - příprava slohové práce 

Anglický jazyk Aro - 5C - listening, workbook p. 49-49 

Cich- Present perfect x past tense, SB- page 62,63, WB page 50 

 

Španělský jazyk Vlk - U5 - Perú 

Německý jazyk Mein Portfolio 

Matematika Geometrická tělesa - opakování 

Přírodopis 1.VH Velikonoční prázdniny 

2.VH Pracovní list Nervová soustava k odevzdání                                                               
Video neumírejme mladí 
https://www.youtube.com/watch?v=i3tQYqV5cvo 

Nezkreslená věda - kdo řídí naše tělo 
https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc 

Fyzika Ohmův zákon - procvičování, grafy str.137 - 141 

video https://youtu.be/iGGYMyQZe-k 

Chemie Hydroxidy - uč. str.101 - 103 

prezentace (příloha domácího úkolu) 
http://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/kyseliny_a_hydrooxidy.ht
ml 

video https://youtu.be/LQ830FZ2H_Y 

 

Dějepis Tomáš Garrigue Masaryk (učebnice strana 86). 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

https://www.youtube.com/watch?v=i3tQYqV5cvo
https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc
https://youtu.be/iGGYMyQZe-k
http://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/kyseliny_a_hydrooxidy.html
http://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/kyseliny_a_hydrooxidy.html
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV malba akvarelem 

HV Jazz, Louis Armstrong 

TV Individuální sporty 

Člověk a svět práce Životní styl. 

VO Právní minimum. 

VZ Téma Nebezpečné chování 

Vybrat jedno z nabízených témat a zpracovat do prezentace 4 
stránky nebo na A3 - vlastní slova, uvést zdroje! Zpracovat to tak, 
aby bylo jasné, jaký názor k tomu vy zaujímáte, dávat vlastní 
názory, zapojit statistiku, jak je to u nás v ČR a ve světě. 
Zdůvodněte zároveň, proč jste si téma vybrali.                                                                                                                                     
Šikana ve školách, Trestná činnost mladistvých, Zbraně, Alkohol u 
mladých lidí,  Sociální sítě, Doping ve sportu, Psychická 
onemocnění                        

Odevzdávat do 8. května 

 

 

 

 

 

 

 



6. - 8. 4. 2020       

Český jazyk Druhy vět vedlejších - procvičování 

Lit.: Romantismus  - autoři 

Sloh: Úvaha  - téma z učebnice 

Anglický jazyk CICH - Učebnice str. 61, cv. 5, pracovní sešit str. 49. Opakovat 
slovíčka lekce 5, části  5A, 5B, 5C  

 ARO - 5C, Making people aware, PS 5C 

Španělský jazyk Uč.str.70 - Perú 

Přečíst, udělat výpisky, nová slovíčka 

Německý jazyk Opakování slovní zásoby, časování sloves 

Matematika Opakování kruh a kružnice 

Přírodopis Onemocnění nervové soustavy: 

https://www.youtube.com/watch?v=TRtd-
NV3Yks&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=
11 

 

Dodělat všechny zápisky. Obrázky, odevzdat úkoly, pokud někdo 
nemá.         

Fyzika Procvičování-elektrický odpor, Ohmův zákon, pracovní list 

Chemie Halogenidy-význam, procvičování názvosloví 

Dějepis Opakování - Svět a Habsburská monarchie v 2. polovině 19. 
století. 

Dodělat všechny úkoly a poslat ke kontrole. 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

https://www.youtube.com/watch?v=TRtd-NV3Yks&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=TRtd-NV3Yks&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=TRtd-NV3Yks&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=11
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


VV Barvení a malování vajec + foto velikonoční výzdoby 

HV Jazz 

TV Individuální zdokonalování pohybových dovedností a schopností 

Člověk a svět práce Životní styl. 

VO Velikonoční prázdniny (čtvrtek). 

 

VZ Velikonoční prázdniny: 

Pustit si tato videa                         
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/vychova-ke-
zdravi?tema=prvni-pomoc_mimoradne-udalosti-a-bezpeci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/vychova-ke-zdravi?tema=prvni-pomoc_mimoradne-udalosti-a-bezpeci
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/vychova-ke-zdravi?tema=prvni-pomoc_mimoradne-udalosti-a-bezpeci


30. 3. – 3. 4. 2020 
Český jazyk Druhy vět vedlejších – pokračování 

Lit.: Romantismus ve světové literatuře 
Sloh: Úvaha – pokračování a procvičování 

Španělský jazyk 8. B, C – PS – strana 41. Kontrola všech cvičení v PS. Dodělat 
chybějící. 

Německý jazyk NJ1 – Vyjádření času, řadové číslovky, opakování – měsíce, roční 
období, slovní zásoba 
 

Anglický jazyk Angličtina  8.AC(ARO) 
1. Učebnice str. 58 – Have you climbed a mountain? – číst, 

učebnice str.59/3, 4, cvičení 3a a 4a napsat 

2. Pracovní sešit str. 47 

3. Učebnice str. 59/6 – napsat a poslat 

 
8.A. /8.C.-5B Have you ever climbed a mountain? (CIH) 
Učebnice str. 59, cv. 4,5,6 
Učebnice str. 60-61- Making people aware, číst a posloucht text, 
odpovídat na otázky. 
Pracovní sešit str. str. 47+ 48 
Online procvičování 

 

Matematika • MAT 8.C – kružnice a kruh 

▪ kružnice a přímka 

▪ dvě kružnice 

▪ Thaletova věta  

 
 

Přírodopis 1. hod. Nervová soustava – prezentace v PowerPointu, učebnice 
str. 90-97. Je to dlouhá kapitola a budeme dělat 4 vyučovací 
hodiny. Tuto 1. Hodinu si projdou prezentaci a přečtou látku 
v učebnici. 
2. hod. Udělají si výpisky do sešitu a pokračovat budou ještě další 
týden.  

Fyzika - Ohmův zákon (text v příloze, odkaz na prezentaci, učebnice) 
- procvičování elektrický odpor (pracovní list) 

Chemie - halogenidy názvosloví (text v příloze, odkaz, učebnice) 
- významné halogenidy (odkaz, učebnice), procvičování názvosloví 

Dějepis Proměna Rakouské říše – Zklamaní Češi, Reakce vídeňské vlády, 
Češi sbírají drobečky 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?ts=5e78e054 
záložka pro 8. třídy 
 

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?ts=5e78e054
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?ts=5e78e054


PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC. 

VV Autoportrét v zrcadle - technika libovolná 

HV Hudební výchova 8.A, 8.B, 8.C 
Petr Iljič Čajkovskij – ruský hudební skladatel období romantismu, 
slavné skladby: balet Labutí jezero, klavírní koncert b moll, poslech 
https://www.youtube.com/watch?v=9rJoB7y6Ncs 
https://www.youtube.com/watch?v=FSRjnOjiw84  
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12443941022-po-stopach-
slavnych-skladatelu/ 

TV Individuální rozvoj kondice a pohyblivosti 

Člověk a svět práce Životní styl - Jídelníček 

VO Právní minimum – Ústava České republiky 

VZ Minulou hodinu dostali pracovní list Epidemie chřipky – nemáme je 
v těchto předmětech přetěžovat, takže kdo nestihl, tak má čas si to 
dodělat a zbytek si může najít další cvičení nebo meditaci na 
internetu. 
Odevzdávají prezentace na syndrom vyhoření – stále nemám od 
všech žáků. 

TK – každodenní zápis do třídní knihy – program Bakalář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9rJoB7y6Ncs
https://www.youtube.com/watch?v=FSRjnOjiw84
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12443941022-po-stopach-slavnych-skladatelu/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12443941022-po-stopach-slavnych-skladatelu/


23. 3. – 27. 3. 2020 
Český jazyk Souvětí podřadné, druhy vedlejších vět 

Lit.: Světová literatura 17. – 18. století 
Preromantismus 
Sloh: Úvaha 

Španělský jazyk U5 – mundo animal, preposiciones 
 

Německý jazyk NJ2 (8.B, 8.C) - pozdrav z dovolené, opakování - slovesa fahren, 
möchten 
NJ1 (8.A, 8.C) - měsíce, roční období - opakování, hodiny - 
procvičování 

 

Anglický jazyk Angličtina 8.A,C (ARO) 
1.Pracovní sešit str. 44 
2. Pracovní sešit str. 44 – oprava, výsledky jim posílám, PS str. 45 
3. Slovíčka 5B – vypsat a učit se, PS str. 46 
 
Unit 5- Experiences-Present Perfect (CIH) 
Učebnice str. 57, cv. 7a, str. 58- Have you ever climbed a 
mountain? + cv. 2, str. 59 
Pracovní sešit str. 45+ 46 
Online procvičování htps://matikaj.webnode.cz/ 
 

 

Matematika Obvod kružnice, obsah a obvod kruhu ve slovních úlohách 

Přírodopis Pořad České televize – Lovci záhad – buněční piráti 
                                       - Daktyloskopie 

 

Fyzika Kontrola domácího úkolu = procvičování elektrický proud a napětí  
 27. 3. - elektrický odpor (učebnice, stručný výtah v příloze) 

 

Chemie Procvičování – nekovy (pracovní list, kontrola 25. – 27. 3.) 
Dvouprvkové sloučeniny, oxidační číslo (učebnice, stručný výtah 
v příloze) 
 

Dějepis Proměna Rakouské říše – Konec absolutismu, Veřejný život ožívá, 
Rakousko – Uherské vyrovnání, Nová Ústava 

 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

záložka pro 8. ročník 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC. 
VV •  

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


HV Jazz – jaká je to hudba, jak a kde vznikla, Louis Armstrong – posílám 
prezentaci 
 

TV Individuální příprava pro zlepšení pohybových schopností a 

dovedností 

 

Člověk a svět práce Životní styl 
 

VO Právo, právní minimum 

VZ Propojení s přírodopisem a pořadem Lovci záhad – pracovní list 
Epidemie chřipky. 
Odevzdávají prezentace na syndrom vyhoření. 

 

TK – každodenní zápis do třídní knihy – program Bakalář 

 

 

 

 

 

 


