
 8.ročník                               38. týden                                                                  8. 6. - 12. 6. 2020

Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Doplňovat správnou koncovku příčestí minulého u několikanásobného 
podmětu– podměty různého rodu 

U50/9 - napište. Podtrhněte číslovky, vypište přídavná jména a 
určete jejich druh.

Doplň y, i

Čtení
Seznámit se s autory pro děti a mládež, na PC vyhledat informace o 
autorech, číst a poslouchat ukázky z knih

Najdi na internetu jednoho autora dětských knih. Napiš mi jeho 
jméno a alespoň 3 knihy, které napsal.

Sloh Užívat vhodných jazykových prostředků, popsat naší třídu PS 20 Naše třída - zkus odpovědět na otázky.

AJ
Rozumět slovům a jednoduchým větám, má-li k dispozici vizuální oporu UČ. str. 130, přečti si text (Are you ready?), přelož věty. 

M
M

Vyhledávat, třídit a porovnávat data (číselné a obrázkové řady, 
doplňovačky, kvízy, rébusy, slovní úlohy s vyřešením různých 
posloupností) 

PS 28/4, 30/16

hrátky s čísly

G
Opakovat pojmy PS 47/9

ZI
Opakovat hardware a software Přiřaď názvy k obrázkům

D
Opakovat učivo, vznik habsburské říše, události naší zeměv 16. a 17. 
století

Vyhledej odpovědi na otázky PS str 38-39, cv.1.-6., pomůže ti U str.
12-27, vyfoť a pošli

OV
Řešit dopravní situace, uvést možnosti trestního postihu při porušování 
pravidel silničního provozu

Jak se řeší dopravní přestupky, uveď příklad.

https://www.umimecesky.cz/diktat-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-uroven/136
https://mozkolam.cz/matematicke-hlavolamy/hratky-s-cisly/matematicy-symbol/
http://interakceprozkolu.kvalitne.cz/priklady.html?gr=9&index=1


F
Vysvětlit souvislost mezi výkonem, vykonanou prací a časem Přečti si učebnici str.99-103.

P

Skupiny savců - pokračovat. UČ 56-58. Vejcorodí -Ptakopysk, Ježura. Vačnatci -Klokani, Koala. 
Hmyzožravci. Prohlédni si obrázky, UČ56-57 . Prohlédni si video 
Ježury australské.

Ježura australská -rození mláďat

Z

Opakovat probrané učivo PS 45 - využij internet a všechny zeměpisné názvy si vyhledej

film - Cesta kolem světa za 80 dní

VV

Uplatňovat získané dovednosti a zkušenosti při přípravě, realizaci a 
prezentaci vlastního tvůrčího záměru. 

První dojem ze setkání ve škole. Kdo nebyl, tak jeho představa.

HV
Při zpěvu sledovat obrys melodie v notovém zápisu, soustředit se na 
poslech skladeb známých autorů, izolovaně i při tanci předvést krok 
poskočný, cvalový a krok se zhoupnutím ve 3/4 taktu, 

TV
Chodit, běhat po trase v terénu, vykonávat různé pohybové úkoly. Projdi, proběhni se v lese po cestách nebo překonávej nerovnost 

terénu mimo cesty. 

PV

Seznámit se s pěstováním letniček, dvouletek, trvalek, seznámit se s druhy 
ovocných rostlin a způsobem jejich pěstování  - PC.

Vysvětli svými slovy, co potřebují rostliny k růstu.

https://www.youtube.com/watch?v=3QncZqiSoEE
https://www.youtube.com/watch?v=HUQ0iDWZV1U

