
8. roč.                                                                39. týden                                    15. 6. - 19. 6. 2020

Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Určovat slovní druhy a jejich základní mluvnické kategorie 1.Hledej slovo

2.Přídavná jména

uč. 56/12

Čtení
Číst potichu delší texty s porozuměním, odpovídat na otázky 
k textu 

Dračí polévka

Sloh vyber správnou odpověď

AJ
Poznat o čem lidé mluví v krátkých nahrávkách. Napiš slova v anglickém jazyce - PR.S. str. 87, přepiš slova z UČ. na 

str. 133

M
M

Hledat různá řešení předložených situací PS 28/1, 29/8

G Opakovat učivo vlastnosti těles

ZI

Pokusit se vytvořit křížovku on line na téma Savci https://krizovky.org/

Po otevření odkazu klikněte na příklad. Zjistíte, co máte dělat. Do 
rámečku napíšeš nejprve odpověď a hned vedle otázku.(pes Nejlepší 
přítel člověka). Stačí 3 zvířata. Vytvořenou křížovku vyfoťte a pošlete.

D
Uvést zásadní historické události v naší zemi v 19.st., 
vyznačit události na časové přímce

Prohlédni si čas.přímku v UČ str.55 ; vyhledej události 19.st.a napiš 3 
věty o každé události 

OV vyjádřit svými slovy problémy nezaměstnanosti, popsat ztrátu 
zaměstnání

Napiš v pár bodech.

F Vysvětlit pojem výkon – práce vykonaná za časovou 
jednotku, znát jednotku výkonu.

Tyto informace vyhledej v učebnici.

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ee2901344a03
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ee28ef808c16
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ee28e380f03b
https://moodle.zsbrezova.eu/file.php/1/Testy-mail/testovani-5-cestina.htm
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php


P

Pozorovat a popsat základní části těla šelem, vyjmenovat 
zástupce jednotlivých skupin šelem.  Lasicovité šelmy - 
lasice, kolčava, hranostaj, kuna skalní, vydra říční. Kočkovité 
šelmy -  rys ostrovid, kočka divoká, levhart, tygr indický,  lev 
africký, puma americká. Psovité šelmy - vlk obecný, liška 
obecná. Medvědovité šelmy - medvěd hnědý, medvěd lední, 
panda veká 

Prohlédni si obrázky šelem a přečti si UČ 61-64. Vyber si jednu šelmu a 
obrázek nakresli a pošli mi na adresu Jencikova@koralekkladno.cz

Z
Opakovat PS 46 - využij internet a všechny zeměpisné názvy si vyhledej

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

Volná tvorba.

HV
Hodnotit vlastní zpěv i zpěv ostatních, uvést základní 
informace o významu skladatelů poslouchané hudby, 
pohybem vyjádřit výraz a náladu hudby

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

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

PV Objasnit pojmy nájem a inkaso. Najdi na internetu.


