
Distanční výuka 8. třída  
(1. až 5.  března 2021) 

 

Milí osmáci, 
opět vám posílám práci. Také znovu připomínám, abyste si zapínali kamery. Plňte si vše 
poctivě, na videokonference mějte připraveno a vypracováno vše, co máte určeno. 
Při jakémkoli problému mě kontaktujte. 
Přeji všem hodně sil, pevnou vůli a chuť do práce.  

Jarmila Štouralová 

Dějepis 8 (1. až 5.  března 2021) 

Průmyslová revoluce 

Učebnice str. 70 až 75 

Odpověz na otázky, všechny odpovědi najdeš v učebnici. Svou práci mi pošli. 

1. Co je „průmyslová revoluce“? 

2. V jakém odvětví se rozvoj techniky projevil nejdříve? 

3. Kdo vynalezl parní stroj? 

4. K čemu se parní stroj využíval? 

5. Jaké nové společenské vrstvy obyvatel vznikly? 

6. K čemu sloužily dělnické spolky? 

7. Jak se změnila města? 

8. Říká se, že „svět se průmyslovou revolucí náhle zmenšil“. Vysvětli toto tvrzení. 

 

Přírodopis 8 (1. až 5.  března 2021) 

Trávicí soustava 

Ověř si své znalosti v krátkém testíku na odkazu: https://forms.gle/qPtvBDNKPsv2qpFL9 

Test bude známkován, tak si dej hodně záležet. 

 

https://forms.gle/qPtvBDNKPsv2qpFL9


Matematika 8 (1. až 5.  března 2021) 

Mocniny 

A) VIDEOHODINY 

Na příklady se podívej před již videokonferencemi! 

Úterý 

1) Přepiš jako mocninu 

 

2) Vypočítej – pozor na znaménko + a -  

 

3) Vypočítej (sčítat lze jen stejné mocniny!) 

 

4) Vypočítej (pozor na přednost operací) 

      

      
 

 

  



Čtvrtek 

1) Vynásob, vyděl: 

      
2) Umocni: 

       

3) Zapiš ve tvaru:  a . 10n  pro  1 < a < 10 

 
4) Vypočítej: 

 

B) PROCVIČOVÁNÍ  (úlohy pošli) 

      

    

     



C) NA ZNÁMKY (úlohy pošli i s postupem řešení) 

Odmocni: (výsledky, které budou ve zlomcích uprav na základní tvar) 

      

 

D) NA 1  (dobrovolné) 

 

1) Krychle má povrch 150 cm2. Jak velká je délka její hrany? 

 

2) Kolik sloupků bude potřeba na oplocení čtvercové zahrady o ploše 324 m2. Sloupky 

mají být vzdáleny 3 m od sebe. 

 

 

Anglický jazyk 8 (1. až 5.  března 2021) 
Osmáci, 

distanční výuka pokračuje v obvyklých časech, sledujte rozvrh konferencí.  

Úkoly na tento týden: 

→  učebnice str. 42/ přečíst článek o robotech a vypracovat cv. 3, 4. Cvičení 4 do sešitu. 

→  PS str. 38/1. 

PS str. 39/ 2, 3, 4, 5 – ofocenou stranu pošli do pátku na můj email: hanzalova@zsvacov.cz 

→ V MATERIÁLECH U VAŠÍ TŘÍDY JE ONLINE KVÍZ NA BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ (will) – VYPLŇTE, BUDE 

HODNOCEN.  

Opakujte si slovíčka 3. a 4. lekce. 
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Chemie 8 (1. až 5.  března 2021) 

Běžné kovy 

Učebnice str. 56 až 57 

1. Projdi si znovu prezentaci KOVY na stránkách školy. 

2. Vylušti křížovku (svou práci mi pošli): 

Podle informací doplň do křížovky názvy známých kovů. 

Tajenka: Železo …………………... 

1) ... je červenohnědý kov, kujný, tažný. Na vzduchu 
je velmi stálý. Výborně vede elektrický proud i teplo, 
používá se na výrobu elektrovodičů, drátů, střešní 
krytiny, okapů. Pokrývá se zelenou vrstvou oxidů, 
která kov chrání proti korozi. 
 

2) … je šedý, lesklý, měkký kov, na vzduchu poměrně 
stálý. Je výborným vodičem elektrického proudu. 
Vyrábí se z něj šperky, elektrické kontakty, zrcadla. 
Dříve býval součástí fotografických materiálů. 
 

3) … je stříbrolesklý velmi měkký kov, snadno 
tavitelný, na vzduchu stálý. Dříve se z něj vyrábělo 
nádobí, hračky a další předměty. Používá se při 
pájení. Je součástí slitiny bronz. 

 

4) … je jediný kapalný kov, stříbrolesklý, jedovatý, má velkou hustotu. Je odolný proti vnějším vlivům, 
proto se používá do teploměrů, výbojek a polarografických přístrojů. Smíchaný s práškovým stříbrem 
se používá v zubním lékařství jako amalgám. 
 

5) … je stříbrolesklý, pevný, magnetický kov, kujný a tažný. Vlivem vzdušné vlhkosti snadno podléhá 
korozi, která ho znehodnocuje. Vyrábí se ve vysoké peci, takto vyrobený kov je tvrdý, ale křehký. Proto 
se dále zpracovává na slitinu, která je pružná a kujná. 
 

6) … je šedobílý kov, snadno tavitelný, na vzduchu poměrně stálý. Používá se jako povrchová ochrana 
plechů proti korozi, k výrobě baterií, monočlánků, nádob a dalších předmětů. Známá a důležitá pro 
výrobu nástrojů je jeho slitina mosaz. 
 

7) … je žlutý, měkký, lesklý kov, na vzduchu velmi stálý, odolný vůči kyselinám a dalším látkám. Má 
velkou hustotu a dobrou elektrickou vodivost. Vyrábí se z něj šperky a elektrotechnické součástky. 
 

8) … je šedobílý, měkký kov, snadno tavitelný. Má velkou hustotu a je jedovatý. Pohlcuje rentgenové a 
radioaktivní záření. Používá se k výrobě desek akumulátorů do automobilů (autobaterie), střeliva 
(náboje), desek na ochranu proti záření, je součástí barev. 
 

9) … je stříbrolesklý, kujný, tažný, velmi lehký a poměrně pevný kov, nepodléhá korozi. Využívá se na 
výrobu odlehčených konstrukcí, zařízení, známá je jeho slitina dural, která má velké využití při výrobě 
sportovních potřeb. Vyrábí se z něj alobal a plechovky na nápoje. 
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Český jazyk 8 (1. až 5.  března 2021) 

Mluvnice 

 

- stále si procvičuj vv podmětné a předmětné a poté vypracuj online test (bude 

hodnocen známkou) 

https://forms.gle/vM1n1sqJZZUDbwGH9 

 

- !!! úkoly z mluvnice budu opět zadávat v hodinách, proto pozorně poslouchej a pošli 

do následující videokonference 

 

 

Videokonference č. 1 

- připrav si vytištěný pracovní list č. 1 

- připrav si učebnici a psací potřeby 

- následující poznámky si vytiskni a vlep do sešitu školního (Příslovečné určení) 

 

 

Příslovečné určení 

- vyjadřuje různé okolnosti a vztahy, za kterých probíhá nějaký děj 

- závisí: nejčastěji na slovese, příd. jménu, příslovci 

- ptáme se: různými příslovci (např. kam, odkud, kdy, odkdy, jak, proč, z jaké příčiny, za 

jakým účelem…) 

- podle otázek dělíme příslovečné určení: PUM, PUČ, PUZ, PUMí., PUPříč., PUÚč. 

- bývá vyjádřeno: příslovcem (např. Choval se tiše.) 

• podst. jménem (např. Šel do lesa. Procházel se lesem.) 

• infinitivem (např. Spěchal otevřít.) 

- !!! v případě, kdy se můžeme na větný člen ptát dvěma způsoby (pádovou otázkou, ale 

také příslovečnou otázkou)--- dáváme přednost otázce příslovečné a větný člen 

určíme jako PU. 

-např. Dítě utíkalo po silnici. (Utíkalo – můžeme se zeptat: a) po kom, čem?  

b) kudy? 

Odpovíme – po silnici = PU) 

- málo časté druhy přísl. určení = prostředku, původu, původce děje, výsledku děje, 

zřetele 

 

 

https://forms.gle/vM1n1sqJZZUDbwGH9


Pracovní list č. 1 

 

 

3. Urči PUM, PUČ a PUZ: 

blížili se k městu, nadšeně tleskali, přišel brzy, silně zakašlal, vrátili se z hor, překrásně zpívala, 

nebyla tam, dnes nevolal, zářila štěstím, setkávali se každoročně, léčili se v lázních, tvářila se 

tajemně 

4. Rozhodni, kde se jedná o PT a kde o PU: 

mluvil rozvážně, mluvil k publiku, vzpomínal s dojetím, vzpomínal na spolužáky, zaujatý 

obrazem, velmi zaujatý, snadno se rozhodli, dohodli se s nimi, denně prala, prala košile, 

pohotově odpovídal, odpovídal na otázky 

5. Vyhledej PU: 

Zastavili před železničním přejezdem. Večer mírně pršelo. Otec chodil často k řece. V optice 

mi nabízeli velmi drahé brýle. Do Olomouce jsme vyrazili hned po snídani. Šaty nevypadaly 

moc dobře. Kominík vylezl na střechu velmi rychle. Ztracenou peněženku jsem našla na 

parkovišti pod naším autem. Marta se u nás objevila zcela nečekaně. V naší oblíbené restauraci 

vaří velmi chutně a levně. 



6. Vyhledej několikanásobná PU a doplň čárky: 

Její hlas zněl lítostivě ustaraně ale i obezřetně. Ve vesnicích městech v zahradách i v sadech 

můžeme v zimě pozorovat velká hejna ptáků. Sousedův pes hlídá ve dne i v noci. Na Aljašce 

v Kanadě Norsku Švédsku a na Sibiři rostou hluboké borové a smrkové lesy.  

7. Vyhledej PU: 

Často nakupovala oblečení pro potěšení. Kvůli pozdnímu příchodu do vyučování dostal 

poznámku. Na hory se vydáme za každého počasí. Nepůjdeme si zaběhat do lesa? Šla do kina 

i přes maminčin důrazný zákaz. Pro velký zájem fanoušků se musel koncert opakovat. 

Navzdory všem problémům svou diplomovou práci obhájila. Rodiče odešli do lesa na houby. 

 

Videokonference č. 2, 3 

- připrav si sešit školní 

- do sešitu školního si vlep nové učivo (Vedlejší příslovečné věty – místní, časová) 

- psací potřeby 

 

Vedlejší příslovečné věty 

1. VV příslovečná místní  
- vychází z PUM 

- otázky: Kam, Kde? Odkud? Kudy? 

 

- PUM – př. Šel za srdcem. 

- VV příslov. místní – př. Šel, kam jej srdce táhlo. 

 

Cv. Rozhodni, zda se jedná o VV příslovečnou místní. Pokud ne, urči druh VV. 

Už zapomněl, kam schoval vánoční dárky. 

Stále nevěděli, kudy vede ta správná cesta. 

Jeli na dovolenou tam, kde jim bylo dobře. 

Na stáří se usadil, kam celý život plánoval jet. 

Vydali se, kudy vedla neznámá cesta. 

Už se ví, kam se pachatel ukryl. 

Procházeli jsme, kudy dříve vedla cesta. 

Směřovali jsme, odkud jsme původně vyšli. 



Už si nepamatuji, odkud jsme přišli. 

Řekni mi, odkud mám objednat ten dárek. 

Vrátil se, odkud původně přišel. 

Prostě půjdeme, kam nás nohy ponesou. 

Vyptávala se jej, kde přesně bydlí. 

 

2. VV příslovečná časová 
- vychází z PUČ 

- otázky: Kdy? Jak dlouho? Jak často? Odkdy? Dokdy? Na jak dlouho? 

 

- PUČ – př. Zůstali tam do rozbřesku. 
- VV příslov. časová – př. Zůstali tam, dokud nenastal rozbřesk. 

 

Cv. Rozhodni, zda se jedná o VV příslovečnou časovou. 

Když se učil matematiku, pouštěl si hudbu. 

Až dorazíš domů, zavolej mi. 

Zůstaň ležet, dokud se ti neudělá lépe. 

Všichni mu věřili, dokud se neukázaly jeho lži. 

Netuším, jak dlouho bude trvat ten pracovní pohovor. 

Už nám dorazily informace, kdy se bude pořádat večírek. 

Vrať se domů, než se setmí. 

Až se vrátíš z oběda, stav se u mě v kanceláři. 

Často se ušpinil, když jedl. 

Doneslo se nám, jak často si bral peníze z pokladny. 

Nikdo z nás nevěděl, kdy se to stane. 

 

 

 

 



Sloh 

- z nabídky si vyber jednoho spisovatele a zpracuj o něm referát (K. H. Mácha, J. A. 

Komenský, J. Neruda, K. Světlá, B. Němcová, F. L. Čelakovský, J. V. Sládek, J. Vrchlický, 

A. Jirásek) – pošli mi na sladkova@zsvacov.cz 

 

Literatura 

Do sešitu z LV si vlep následující informace (průběžně se uč). 

 

Srovnání romantismu X realismu 

Romantismus = romantikové se zaměřují na své nitro, vyjadřují své představy o tom, jaký by 
svět měl či neměl být 

Realismus = realisté usilují o objektivní popis skutečnosti, zachycují skutečnost takovou, jaká 
opravdu je 

 

Generace májovců 

- 1858 – vyšel almanach Máj (sborník) – autoři navazovali na odkaz K. H. Máchy, K. H. 
Borovského a K. J. Erbena 

- snažili se zachytit realitu i s jejími negativními rysy 
- představitelé: 

1. Jan Neruda – hledej informace na internetu, dozvíš se zajímavosti z Nerudova 

života 😊 -  celou vypracovanou osmisměrku mi pošli na sladkova@zsvacov.cz 
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M A L Á B Y D L B E 

K N O T E J E F Á Ě 

V A L V Ý S A D S N 

Í R O M V D E N N S 

T T Ě Ě U C E D Í Í 

Í S T V N O U N K P 

S L H A S T R M A N 

Á L M Y K R U G I F 

N O V I N Á Ř U N C 

R Ů  Y K D Í V O P 

 

 

1. Pražská čtvrť, ve které bydlel Jan Neruda = 

2. Novinářský útvar, který založil Jan Neruda =  

3. Název dvou povídek z knihy Povídky malostranské = 

4. Opak balady – komická báseň = 

5. Název Nerudovy knihy ____________ malostranské 

6. Dvě z povolání, která Neruda vykonával = 

7. Příjmení jeho lásky – známá spisovatelka =  

8. Název básnických sbírek  - Hřbitovní __________ a _____________ kosmické 

9. Nerudovo křestní jméno = 

10. Nerudova povídky _____________ v tichém domě. 

TAJENKA: 

 

 



 

 

- na internetu se ujisti, zda se skutečně jedná o Nerudovo dílo a poté vypracuj 

osmisměrku – celé mi zašli na sladkova@zsvacov.cz  

 

  

mailto:sladkova@zsvacov.cz


Německý jazyk 8 (1. až 5.  března 2021) 
● Tento týden na vás čeká opakovací test na 2. okruh.      

Test pošli do pátku na můj mail. Test bude hodnocen! Děkuji. 

Poslech najdeš na stránkách školy. 



 
 

 

 

 

 

  



Fyzika 8 (1. až 5.  března 2021) 
Učebnice: Fyzika 3: str. 81-89: Spojené nádoby, Působení vnější tlakové síly na kapalinu, 

Vztlaková síla: přečíst; poznámky přepsat nebo vlepit do sešitu fyziky: 

Spojené nádoby 

= nádoby propojené u dna tak, že kapalina může protékat z jedné do druhé 

- hladiny v jednotlivých ramenech spojených nádob jsou ve stejné výši 

- př.:  hadicová vodováha (libela), cisterna, varná konvice, sifon u umyvadla 

Působení vnější tlakové síly na kapalinu 

Pascalův zákon: Když na kapalinu v nádobě působí vnější síla, je tlak v kapalině ve všech 

místech stejný. 

- využití Pascalova zákona v technice: kapalinová brzda v osobním automobilu, hydraulická 

zařízení 

Vztlaková síla 

= síla, která působí směrem svisle vzhůru 

Archimedův zákon: Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, která se 

svou velikostí rovná tíze kapaliny vytlačené tělesem. 

- velikost vztlakové síly se vypočítá podle vztahu: Fvz = Vt . 𝝆k . g 

(Vt = objem tělesa; 𝜌k = hustota kapaliny; g = gravitační konstanta) 

 

Úkoly: Otázky vypracuj pomocí učebnice nebo využij internetu, řešení vyfoť a pošli na e-mail: 

krbkova@zsvacov.cz do pátku 5.3.! 

1) Musí mít hadicová libela skleněné trubky na obou koncích stejně široké? Proč? 

 

2) Vyjmenuj zařízení, která využívají principu spojených nádob. 

 

3) Může být k přenášení tlaku kapalinou použito libovolné kapaliny? Proč je někdy výhodnější 

olej než voda? 

 

4) Kterým směrem působí vztlaková síla a čím je způsobena? 
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Zeměpis 8 (1. až 5.  března 2021) 
Milí osmáci, 

je mi jasné, že už vás to doma nebaví a raději byste byli se svými kamarády ve škole. Bohužel 

situace je taková, jaká je. Už to vypadalo, že se společně zase potkáme, ale zatím nám to Covid 

nedovolí. Prosím, vydržte to. Věřte, že i my učitelé bychom raději byli s vámi ve škole. 

     Tento týden jsem pro vás připravil povídání o povrchu ČR a podnebí ČR. Přepište si prosím 

poznámky do sešitu a obrázky si překreslete nebo vytiskněte a nalepte. Kdo chce, může si vytištěné 

obrázky vyzvednout ve škole. Raději ale napřed napište na můj e-mail nebo zavolejte do školy. 

Momentálně vůbec není jisté, jestli škola nebude od pondělí 1.3.20212 zavřená. 

     Až budete mít vše opsané a překreslené (nalepené) pošlete mi vaše dílo ofocené na můj e-mail. 

     Ještě musím některé z vás veřejně pochválit za to, jak přistupujete k plnění vašich úkolů. 

Obzvlášť ze zeměpisu pracuje drtivá většina z vás perfektně. Jen tak dál!  

 

POVRCH ČR 
1) Roviny – do 300m 

- místy zvlněný povrch 

- nízké vyvýšeniny 

- poměrné výšky : 0 – 30m 

- využívány pro obyvatelstvo a 

zemědělství 

2) Pahorkatiny – 300 – 600m 

- mělká údolí, mírné svahy 

- mírně zvlněný povrch 

- poměrné výšky : 30 – 150m 

- zemědělství : pole 

3) Vrchoviny – 600 – 900m 

- příkré svahy, hlubší údolí 

- až 300m 

- kulturní krajina, lesy, luka, pole, sídla 

4) Hornatiny – 900 – 1500m 

- strmé svahy 

- poměrná výška : 300 – 600m 

- pokryté lesy 

5) Velehory – nad 1500m 

- poměrná výška : nad 600m 

- u nás pouze Krkonoše 

 

 

POMĚRNÁ VÝŠKA V KRAJINĚ 

Výškový rozdíl v krajině mezi dvěma body (např.: náměstí Vacova a rozhledna Javorník) 



 

 

PODNEBÍ ČR 
ČR leží na rozhraní dvou teplotních pásů :  

A) OCEÁNSKÝ 
B) KONTINENTÁLNÍ 

 
ČR ovlivňují dva základní typy proudění : 

1) ZÁPADOEVROPSKÝ OCEÁNSKÝ PROUD (mírné zimy, mírná léta) 
2) VÝCHODOEVROPSKÝ KONTINENTÁLNÍ PROUD (chladné zimy, horká léta) 

 
 



 
Podnebné oblasti ČR 

1) chladné podnebné oblasti 
2) mírně teplé podnebné oblasti 
3) teplé podnebné oblasti  

 
POČASÍ V ČR 

a) silný vliv georeliéfu 
b) proměnlivost a nestálost 
c) nepravidelné střídání suchých, vlhkých a teplých, studených období 
d) různá vzduchová proudění (polární, arktické, tropické) 

 
 
 
 
TEPLOTY V ČR 

- teplota v ČR klesá o 0,6°C na 100m výšky 
- průměrná roční teplota : 7,5°C 
- průměrná lednová teplota : 0 až -7°C 
- průměrná červencová teplota : 7 – 20°C 
- nejvýše naměřená teplota v ČR : 

Dobřichovice 40,4°C 
- nejníže naměřená teplota v ČR : 

Litvínovice -42,2°C 
- pro ČR jsou typické časté inverze 

 
 
 
 



 
SRÁŽKY V ČR 

- možnosti srážek se liší podle 
polohy daného místa (od 
400mm – 1500mm za rok) 

 
- ČR leží ve srážkovém stínu Alp 

– nejsušší místo v ČR (Dyjsko-
Svratecký úval) 

- oblast Žatecka a Rakovnicka – 
ve srážkovém stínu Krušných 
hor 

- nejnižší srážky v ČR : Libědice 
410mm 

- nejvyšší srážky za rok : Bílý 
potok 1705mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


