
Realizace témat při distanční výuce šk. rok 2019/20  

8. ročník     8. V 

 

Matematika 

Témata 
realizována v 

plném rozsahu 

Témata 
realizována v 
redukované 

podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Rovnice – slovní 
úlohy 
Konstrukční úlohy – 
množiny bodů dané 
vlastnosti 
Statistika 
 

   

 

Český jazyk 

Témata 

realizována 

v plném rozsahu 

Témata 

realizována 

v redukované 

podobě 

Témata 

přesunuta do 

nového školního 

roku 

Témata 

vypuštěna 

JV:  

- druhy vedlejších 

vět 

- souvětí souřadné a 

podřadné  

- významové poměry 

mezi větami 

hlavními  

- významové poměry 

mezi 

několikanásobnými 

větnými členy  

KV: 

- líčení  

- výpisky a výtah 

- výklad 

JV: 

významové poměry 

mezi souřadně 

spojenými vedlejšími 

větami 

 

JV: 

- jazykové rozbory 

(složitá souvětí) 

 



LV: 

- humanismus a 

renesance 

- baroko  

 

 

Anglický jazyk 

Témata 
realizována v 

plném rozsahu 

Témata 
realizována v 
redukované 

podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Aj 1 – Čermáková – 
Our environment – 
trpný rod, 
Relationships – 1. 
podmínková věta, 
vedlejší věta časová 
AJ 2 – Tvrzníková 
Our environment – 
trpný rod, 
Relationships – 1. 
podmínková věta, 
vedlejší věta časová 
AJ 3 – Trumpfheller 
Our environment – 
trpný rod, 
Relationships – 1. 
podmínková věta, 
vedlejší věta časová 

 

   

 

Německý jazyk 

Témata 
realizována v 

plném rozsahu 

Témata 
realizována v 
redukované 

podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Skupina p. uč. 
Tvrzníkové 
- popis pokoje a 
bytu 
- 3. pád  

Skupina p. uč. 
Tvrzníkové 
- předložky se 3. 
pádem 
 

Skupina p. uč. 
Tvrzníkové 
- slovesa 
s odlučitelnou 
předponou 
- oblečení a móda 
- nepravidelná 
slovesa 
- věty vedlejší 

 



- zájmena ve 4. 
pádě 
- počasí 

Skupina p. uč. 
Trumpfheller 
- oblečení a móda 
- nepravidelná 
slovesa 
- věty vedlejší 
- zájmena ve 4. 
pádě 
- počasí 

Skupina p. uč. 
Trumpfheller 
- slovesa 
s odlučitelnou 
předponou 
 

  

Skupina p. uč. 
Smejkalové 
- předložky se 3. 
pádem 
-popis pokoje a 
domu 

Skupina p. uč. 
Smejkalové 
-slovesa 
s odlučitelnou 
předponou 
-oblečení a móda 
-časování 
nepravidelných 
sloves 
-věty vedlejší 

  

 

Přírodopis 

Témata 
realizována v 

plném rozsahu 

Témata 
realizována v 
redukované 

podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Člověk 
- dýchací soustava 
- trávicí soustava 
- oběhová 
soustava 
- vylučovací 
soustava 

Člověk 
- dýchací 
soustava, PL č. 3 – 
praktická část, 
měření vitální 
kapacity plic 
spirometrem 
vypuštěno, měření 
pomocí 
nafukovacího 
balonku prováděly 
děti dle svých 
materiálních 
možností 
 

Člověk 
- řídící soustavy 
- smyslová 
soustava 
- pohlavní 
soustava 

 

 

 

 



Chemie 

Témata 
realizována v 

plném rozsahu 

Témata 
realizována v 
redukované 

podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Částicové složení 
látek 
- vznik chemické 
vazby 
- molekuly, 
chemické 
sloučeniny, zápis, 
rozlišení 
- druhy 
chemických vazeb 
- ionty, jejich vznik 
Vybrané prvky 
PSP 
- kyslík, ozón 
- vodík 
- halogeny 
- vybrané kovy 
Chemická reakce, 
chemická rovnice 
- chemická 
rovnice, zápis, 
reaktanty, produkty 
- zákon zachováni 
hmotnosti 

Vybrané prvky 
PSP 

- nebyla 
realizována 
praktická cvičení a 
laboratorní práce. 
Pokud bylo možné, 
byla cvičení 
alespoň názorně 
přiblížena 
prostřednictvím 
videí 

Chemická reakce, 
chemická rovnice 
- výpočty 
látkového 
množství 
 
Chemické 
názvosloví 

Chemická reakce, 
chemická rovnice 
- výpočty z 
chemických rovnic 

 

Fyzika 

Témata 
realizována v 

plném rozsahu 

Témata 
realizována v 
redukované 

podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Elektrický proud 
Ohmův zákon 
Elektrická práce 

Magnetismus   

 

 

 

 

 



Dějepis 

Témata realizována 

v plném rozsahu 

Témata realizována 

v redukované 

podobě 

Témata 

přesunuta do 

nového 

školního roku 

Témata 

vypuštěna 

Napoleonské války a 

vídeňský kongres 

První polovina 19. století  

- průmyslová revoluce 

- habsburská 
monarchie 

- národní obrození 

- romantismus 
Revoluční rok 1848 a 

emancipační snahy národů 

- revoluční rok 

- sjednocení Itálie a 
Německa  

Druhá polovina 19. století  

- technický a vědecký 
pokrok 

- občanská válka v 
USA 

Druhá polovina 19. stol.  

- emancipace žen.  

- habsburská 
monarchie, vznik 
Rakouska-
Uherska 

- formování české 
občanské 
společnosti 

- hospodářský a 
kulturní vývoj v 
ČZ 

Kultura 2 

poloviny 19. 

století 

- kolonialismus 

 

 

Zeměpis 

Témata 

realizována 

v plném rozsahu 

Témata 

realizována 

v redukované 

podobě 

Témata 

přesunuta do 

nového školního 

roku 

Témata 

vypuštěna 

Politický zeměpis 

- politické 
zřízení(státní 
zřízení, 
forma vlády) 

- vyspělost 
států 

- mezinárodní 
organizace 

- ohniska 
napětí, 
konflikty 

 

Globální 
problémy 

- těžba 
nerostných 
surovin 

- vliv člověka 
na krajinu 

- poškozování 
krajiny 

možnosti řešení 

  



Výtvarná výchova + VDT 

Témata 
realizována v 

plném rozsahu 

Témata 
realizována v 
redukované 

podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Témata v průběhu 
distančního 
vzdělávání byla 
zaměřena na rozvoj 
klíčových 
kompetencí a byla 
upravena podle 
potřeby tak, aby 
odpovídala 
možnostem žáků 
v průběhu 
distančního 
vzdělávání. 

Témata se 
nemusela redukovat, 
byly zvoleny pouze 
jiné metody 
vyučování, které ve 
výsledku vedly 
k rozvoji 
požadovaných 
klíčových 
kompetencí. 

Do tematického 
plánu bude 
doplněno nutná 
diskuze a 
sebehodnocení 
žáků, které nebylo 
možné v plné míře 
realizovat tak jak to 
badatelsky 
orientovaná metoda 
výuky vyžaduje 

 

 

 


