
8. roč.                                                                        33. týden                                            4. 5. - 8. 5. 2020

Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Určit ve větě podmět a přísudek Uč.45/5a) Příklad: V parku rostou stromy. V parku rostou 
smrky, buky a duby.

Opakuj - zkus si zapamatovat

Čtení
Roztřídit časopisy podle obsahu, číst potichu článek, který najdeš v příloze 
mailu

Slož puzzle a splň úkol

Sloh Sestavit osnovu čteného textu  Přečtěte si v PS str.24 úryvek z knížky J. Lady a napište ve 4 
bodech o čem vypravování je

AJ
Reagovat na jednoduchá písemná sdělení PR.S. str. 75, cv. 6 - opakuj části lidského těla, napiš k 

danému slovu

M
M

Řešit slovní úlohy s desetinnými čísly; sčítat, odčítat,násobit, dělit; OSV - 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení 
problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů, zvládání 
učebních problémů vázaných na látku předmětu

1. PS 24/8,9

V Togliku porovnávej desetinná čísla

G
Využívat znalostí o krychli a kvádru k náčrtům těles ve čtvercové síti názvy geo tvarů a těles

ZI

Seznámit se s volně stažitelnými grafickými programy, pokusit se pracovat 
s vrstvami

Program Picasa 3 (v češtině) - úprava fotografií

V příloze mailu najdeš návod ke stažení a zadání práce, tento úkol je 
dobrovolný

ke stažení 

D
Přiřadit s pomocí učebnice historické osobnosti, události a předměty 
k historickým etapám

Přečti si pečlivě U28-33 a odle pokynů odpvídej na otázky, PL 
s otázkami přiložen v mailu

https://www.mojecestina.cz/article/2008081801-shoda-prisudku-s-podmetem
https://toglic.com/cs/pin/WJE558
https://toglic.com/cs/pin/WJE558
https://www.umimematiku.cz/pexeso-nazvy-utvaru-1-uroven/259
https://www.instaluj.cz/picasa#


OV
Rozpoznat netolerantní chování, chápat projevy šikany jako protiprávní 
jednání, znát odpovědnost za své jednání

Zamysli se, stalo se ti někdy, že jsi se sám/a choval/a tak, že 
by se to dalo označit za protiprávní jednání? Co to je?

F
Uvést jednotku teploty, pojmenovat měřidla teploty, vybrat správné měřidlo 
na konkrétní úlohu, zapsat změřenou teplotu

Vypracuj list v PS strana 32

P
Porozovat ptáky v přírodě, pokusit se je vytografovat. Pokusit se určit, který 
pták byl spatřen, případně čím se živí, pro co je chován (je-li to tak)

1/Vyfoť v průběhu týdne 1-3 ptáky (ptáci v zahradách, 
lidských obydlích, lesích) 2/urči /vrána obecná/ 3/ zašli na 
jencikova@koralekkladno.cz. Nebo p.uč. Rous na WhatsApp

Z

Seznámit se s přírodními podmínkami polárních oblastí uč. 50-51, PS 43

Podívej se na krátké video a zkus si zapamatovat názvy, které se tam 
objeví

video - polární oblasti

HV
Rozlišit hru na harfu, činely a triangl, osvojit si základní relaxační techniky, 
technicky správně a rytmicky.

Pusť si poznávačku a zkus uhodnout, které nástroje tam hrají

TV
Provádět protahovací, uvolňovací cviky. Najdi si na internetu základní protahovací a uvolňovací cviky 

pro jednotlivé části těla (dle vlastní potřeby) a proveď je.

https://www.youtube.com/watch?v=S3V3ONvmHlM
https://www.youtube.com/watch?v=njVZ9bdmUT4&list=RDnjVZ9bdmUT4&index=1

