
Učivo pro 8. ročník: 1. – 5. 6. 2020 

Matematika: 

Podobnost  

 

Úkol: učebnice: str. 60 / cv. 3 (návod: zkrať poměr stran na základní tvar, vycházej z věty sss) 

Kužel – základní pojmy 
- příklady: dopravní kužel, střechy zámeckých věží, kornout od zmrzliny,……. 
- kužel vznikne rotací pravoúhlého trojúhelníku kolem jedné z jeho odvěsen 
- popis kuželu: podstava - KRUH 

 

Př.: Vypočítej výšku kuželu s poloměrem podstavy 3 cm a stranou délky 7 cm. 

Řešení: výpočet pomocí Pythagorovy věty (pravoúhlý trojúhelník o stranách: v, s, r); s2=v2+r2 
v2 = 72 – 32 

v = √40 
v = 6,3 cm 
 
Úkol: Pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami 12 cm a 5 cm rotuje kolem jedné z odvěsen. Urči 

výšku, stranu a poloměr kuželu. Uvažuj obě možnosti. 

r - poloměr 



(návod: načrtni si oba možné obrázky a popiš si je, výška a poloměr jsou jasné ze zadání, 

stranu vždy dopočítej za pomocí Pythagorovy věty) 

- vzorec pro výpočet povrchu kuželu:  

S = Sp + Spl (obsah podstavy: kruh + obsah pláště: kruhová výseč) 

S = 𝝅 . r2 +   𝝅 . r . s   nebo po úpravě: vytýkání:   S = 𝝅 . r . (r + s) 

Úkol: Vypočítej povrch kuželu: a) r = 7 cm, s = 12 cm; b) d = 16 dm, s = 15 dm. 

- vzorec pro výpočet objemu kuželu: V = 
𝟏

𝟑
 . 𝝅 . r2 . v 

Úkol: Kolik krychlových metrů štěrku je na hromadě, která má přibližně tvar kuželu o 

průměru podstavy 4 m a výšce 1 m? 

Řešení všech úkolů mi pošli! 

 

Fyzika: 

- poznámky si vytiskni a nalep nebo přepiš do sešitu fyziky: 

Regulace proudu a napětí v elektrickém obvodu 
- reostat – reguluje např. svit žárovky v obvodu (reostatem můžeme v obvodu nastavit 
určitou požadovanou velikost proudu) 
 
Ochrana elektrických obvodů před zkratem a přetížením 
- obvod je chráněn pojistkou nebo jističem 
- v případě přetížení elektrického obvodu pojistka nebo jistič obvod přeruší 
- prasklou pojistku nikdy neopravujeme, nýbrž vyměňujeme za novou 
 
Příkon a energie elektrického proudu 
- příkon – vzorec: P = U . I ( jednotka: watt [W]) 
- elektrická energie – vzorec: E = P . t           E = U . I . t (jednotka: wattsekunda [Ws]); 
kilowatthodina [kWh], megawatthodina [MWh] 
 
 

Úkoly: Řešení mi pošli! 

1. Vypočítej, jaký proud prochází žárovkou ve světlometu automobilu, která má příkon 55W 

a je připojena do soustavy o napětí 12V. 

2. Jak velká energie se spotřebuje při řezání dříví, jestliže motor cirkulárky má příkon 3,5kW a 

jestliže se řezalo 2,5hod. 



Český jazyk: 

 Mluvnice: 

 Podtrhni spojovací výrazy,  rozhodni, zda platí významový poměr uvedený v závorkách, 

případně ho oprav:    pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

1/ Měla na sobě dva vlněné svetry, tudíž jí nebyla zima. (důsledkový)    ANO NE 

2/ Měl přijet i známý zpěvák, ale rozstonal se. (odporovací)   ANO NE 

3/ Ani nepřijel, ani nezavolal. (vylučovací)     ANO NE 

4/ Kup si včas jízdenku, nebo ten autobus nestihneš. (stupňovací)  ANO NE 

5/ Ivan bude překvapený, koupili jsme mu totiž dárek. (příčinný)  ANO NE 

6/ Petr slušně pozdravil, ba se i usmál. (stupňovací)    ANO NE 

7/ Brzy bude vysvědčení, a proto musím pečlivě plnit úkoly. (odporovací) ANO NE 

8/ Buď se omluvíš, nebo s tebou nebudu mluvit. (slučovací)   ANO NE 

 

 Opiš si do sešitu mluvnice: 

 

Psaní čárky ve větě:  

a/ Před a, i, ani, nebo (anebo), či v POMĚRU SLUČOVACÍM se čárka nepíše. 

 Děti stavějí z písku hrady nebo dělají bábovičky. 

 

b/ V ostatních případech se čárka píše., tzn. i když se spojka a použije v jiném poměru než slučovacím. 

 Už byla tma, a k tomu začalo sněžit. (pomět stupňovací) 

 Rád bych to koupil, a nemá dost peněz. (poměr odporovací) 

 

c/ Pokud spojka a je součástí spojovacího výrazu (a proto, a tedy, a přece, a dokonce), píše se před ní 

čárka. 

Začalo pršet, a proto na hřiště dnes nepůjdu. 

  

 

 OPČ 1 str. 35/ cv.  4 a, b, c – urči významový poměr a doplň čárky (nezapomeň, že čárky se 

nepíší jen u poměru slučovacího před spojkami a, i, ani, nebo, či) 

 kdo nemá hotové cvičení z minulého týdne OPČ 1 str. 34 / cv. 2, doplní tento týden 

 

Literatura:  

 četba vlastní knihy a její zápis do čtenářského deníku (příští týden vyplníte pracovní list, 

který se bude vázat k zápisům 4. a 5. knihy) 

 Z. Svěrák: Kolja – str. 167 – 172  

Odpověz na otázky: pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

a) Jaké postavy v ukázce vystupují? 

b) Kde se scéna odehrává? (prostředí je více) 

c) Co označuje slovo čemodán? 

d) Jaký je nápis na dveřích? 

e) Toto dílo bylo i zfilmováno. Jakou cenou byl oceněn film Kolja? 
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Dějepis: 

Formování české moderní občanské společnosti  (uč. str. 121 až 122) 

zhlédni krátká videa: (pokud máš možnost) 

https://www.youtube.com/watch?v=z7X8JYe3S-M 

https://www.youtube.com/watch?v=yZqPNa7CoBw 

Odpověz na otázky: pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

1/ Kdo byl Leopold Hilsner (doplň podle videí nebo podle uč. str. 122) 
2/ Co znamená slovo antisemitismus? 
3/ Jaká práva a povinnosti mají občané v moderní občanské společnosti? 
4/ Co chybělo české společnosti ve 2. pol. 19. století, aby se mohla považovat za moderní občanskou? 
5/ Co prosazovali čeští politici? 
6/ Kdo získal všeobecné hlasovací právo v roce 1906? 
 

 

Německý jazyk: 

EINHEIT 3 

● Zahlen (číslovky)  
● Projdi si prezentaci na stránkách školy (vypracuj úkol z prezentace do sešitu) 
● učebnice – str. 34/ cv. 15 – přečti si číslovky (žlutý rámeček) 
            str. 34/ cv. 16 – čti a doplňuj tvar množného čísla (nápověda pod cvičením) 
● pracovní sešit – str. 32/ cv. 14  
                                 str. 32/ cv. 15 – poslouchej a zapisuj čísla (poslech na stránkách školy) 
                                 str. 32/ cv. 16 – napiš správně (dávej pozor na tvar množného čísla) 
   Tuto stránku mi prosím pošli ke kontrole. Děkuji! kulova@zsvacov.cz 
 

 

Přírodopis: 

Smyslová soustava 

1. Uč. str. 98 až 103 – přečti si kapitolku o dýchací soustavě 

 

2. Vypracuj pomocí učebnice v pracovním sešitě:  PS str. 31 / cv. 1, 2, 3, 4 

        PS str. 32 / cv. 6, 9    

  Pošli výsledky! 

 

3. Udělej si krátký testík a zopakuj si v něm své znalosti o dýchací soustavě: 

https://forms.gle/NmnQRC1FPeFi6Qd19  
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Chemie: 

Neutralizace 

1) Projdi si prezentaci na stránkách školy. Zjistíš, co je neutralizace.  

(Stejné učivo je i v učebnici na str. 75) 

2) Vypracuj následující cvičení a výsledky mi pošli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk: 

Milí osmáci, 

děkuji těm, co pravidelně a poctivě posílají úkoly. Ostatní mi prosím pošlete alespoň nějaké úkoly, ať 

vím, jak na tom s angličtinou jste. Je to pro mě důležitá zpětná vazba. Děkuji. 

Úkoly na další týden: 

Učebnice str. 57/Culture Zone – poslechněte si (poslech na stránkách školy) a přečtěte text 

Učebnice str. 57/cv.2 – ústně doplňte shrnující informace o textu 

Pracovní sešit str. 51/cv.1 – doplňte text přídavnými jmény ve 2.stupni (např. faster....) 

                                 51/cv.2 – odpovězte na otázky 

                                 51/cv.3 – porovnejte turistické atrakce, použijte 2. stupeň příd.jm. z tabulky 

                                                   (viz Examples) – napište alespoň 4 věty 

                     - vypracovanou str.51 vyfoťte/naskenujte a pošlete do pátku na fridrichova@zsvacov.cz 

 

Opište/nalepte slovíčka Unit 6 a postupně se je učte 

Doplň větu:  

Neutralizace je reakce        a       , jejímiž produkty jsou        a    . 

Doplň vzorce/názvy reaktantů: 

    +     Ca(OH)2  → CaSO4   + H2O 

 kyselina sírová +    →   síran vápenatý  + voda 

 

  HNO3  +    → NaNO3  + H2O 

    + hydroxid sodný →   dusičnan sodný  + voda 

mailto:fridrichova@zsvacov.cz


 

 


