
Speciální ZŚ Králíky, Nábřežní 130 

 
 

ROČNÍK: 8. (J.B.) Týden: 23. 3. – 10. 4. 2020 

Informace: 

KAŽDÝ DEN JE NUTNÉ SE VĚNOVAT 1 – 2 H ŠKOLNÍ 

PŘÍPRAVĚ! 
Prezentace na vyučovací předměty: www.zspkraliky.cz 

Sledujte televizi – ČT 2 – dopolední vysílání pro 1. stupeň UČITELKA 

Procvičujte na internetu: www.onlinecviceni.cz, www.skolasnadhledem.cz, 

www.umimeto.org, www.dejepis.com, www.matika.in, www.matyskova-

matematika.cz, www.cs.duolingo.com, https://decko.ceskatelevize.cz, 

www.scio.cz (testy), Dějiny udatného národa českého, www.skolakov.cz,  

www.umimematiku.cz, www.umimecesky.cz, www.pripravy.estranky.cz, 

www.rysava.websnadno.cz, www.helpforenglish.cz, www.smejo/info, 

https://www.englishexercises.org, https://matikaj.webnode.cz, 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Secon

d_Language_(ESL)  

 

Potřebuješ pomoci s vypracováním úkolu? Nerozumíš něčemu? 

Kontaktuj (telefonicky, e-mailem: zspredakce@seznam.cz) svou 

třídní učitelku (všední den v době od 9.00 do 12.00 h) 

Učivo: 

Český jazyk 

Přídavná jména – rod, číslo, pád, vzor – zpracuj pracovní listy, které jsi obdržel 
Cvičebnice čj – str. 123-124/cv. 7, 8, str. 125-129/cv. 9 (pracuj dle pokynů u 
zadání jednotlivých cvičení) – KAŽDÝ DEN ZPRACUJ 1 CVIČENÍ DO ŠKOLNÍHO 
SEŠITU 
Čtení – Čítanka – přečíst si tyto ukázky: 
Divadelní hra, scénář  (čtení rolí dle scénáře, hl. postavy) Hrátky s čertem, 

Noc na Karlštejně 

Vonné sousto, Urputný boj, Těžké časy 

Občanská vých. 

Nevhodné využívání volného času  

Právo na vzdělání, význam vzdělání  

(prohlédni si prezentace, přečti si text v uč. s. 29 – 30, 31-32 a vypracuj 
pracovní listy 

Výchova ke 

zdraví 

Komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi 

Bezpečné chování v různých prostředích 

(prohlédni si prezentace, přečti si text v uč. s. 37 – 38, 39 - 40 a vypracuj 
pracovní listy, ústně odpověz na otázky k textům) 

Dějepis 
Národní obrození, Revoluční rok 1848 – prohlédni si prezentaci, přečti si zápis, 
zpracuj pracovní list 

Zeměpis 
Střední Evropa – prezentace byly zaslány, zpracovat pracovní listy – všechny 
státy střední Evropy (do 10. 4.) 

Matematika 

Smíšená čísla – uč. s. 28/ zelená tabulka, cv. 12- 14, s. 29/15 – 19, s. 30/23,24, 
26 
Výpočet zlomku z celku – uč. s. 30 - 31/ zelené tabulky, cv.1,2, s. 32/3,4 
Zlomek jako část celku – uč. s. 32/ zelená tabulka, cv. 1, s. 33/2-5 
(Počítej každý den menší část – 3 cvičení, pokud bude 1 cv. větší, tak stačí 1 
denně) 

Přírodopis 
Řídící soustavy – prohlédnout si prezentaci, ústně odpovědět na otázky k textu 

v uč. s. 26 
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Rozmnožovací soustava - prohlédnout si prezentaci, přečíst si text v uč. s. 31 – 

34, vypracovat pracovní list a ústně odpovědět na otázky v uč. s. 34 

Fyzika 

Vodiče, izolanty 

Elektrická práce, el. spotřebič - elektrická energie, příkon, výkon elektrického 
proudu, elektroměr 

(prohlédni si prezentace, přečti si text a vypracuj pracovní listy. Z textu si napiš 

nadpis a vše, co je v rámečcích, PL do sešitu napiš otázky a správnou odpověď) 

Anglický jazyk 

Přečti si komiksový rozhovor z 3. lekce Health and illness.  
Dále si 2x přečti poslední 4. lekci – Accommodation a příslušnou celou slovní 

zásobu z dané si vypiš do slovníčku. V pracovním sešitě si vypracuj první dvě 

strany ze 4. lekce. Veškerou slovní zásobu í gramatiku si můžeš procvičovat 

na posledních 3 internetových odkazech. 
 

Slovenský jazyk 

Tematické okruhy a jejich slovní zásoba: 
Kalendář  - roční období, měsíce 
Práce se slovníkem, poslech jednoduchých textů a písní (z internetu) 
Gramatika – číslovky 10 – 20 
DÚ – procvičovat názvy roč. období, číslovek (ústně, písemně) 

Domácí úkoly 

Úkoly zadány u jednotlivých vyučovacích předmětů, pre 

 


