
Učivo pro 8. ročník: 8. – 12. 6. 2020 

Matematika: 

Geometrie                      Řešení těchto 6 cvičení mi pošli! 

 

 

 
5. Rovnoramenný trojúhelník má obvod 86 dm a základnu délky 36 dm. Jak dlouhé je rameno tohoto 
trojúhelníka? 
6. Doplň chybějící údaje: 
a) čtverec: o = 60 mm, a = …………….. mm 
b) obdélník: o = 44 cm, a = 16 cm, b = ………………. cm 
c) rovnostranný trojúhelník: o = 294 mm, a = ……………….. mm 
d) trojúhelník: o = 94 km, a = 25 km, b = 36 km, c = ……………….. km 



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

Magnetické pole trvalého magnetu 
- kolem každého magnetu je magnetické pole projevující se magnetickou silou, 
znázorňujeme ho pomocí magnetických indukčních čar 
- magnetická síla může být přitažlivá i odpudivá 
- magnety se souhlasnými póly se odpuzují, s nesouhlasnými přitahují 
- magnetická síla má pozorovatelný účinek na tělesa ze železa, kobaltu, niklu (a z jejich slitin) 
a na ferity 

 
 
Magnetické pole Země 
- kolem Země a kolem některých planet je magnetické pole 
- magnetické póly Země jsou poblíž zeměpisných pólů, ale nesplývají s nimi 
- u severního zeměpisného pólu Země je jižní magnetický pól, u jižního zeměpisného pólu 
Země je severní magnetický pól 
- základní orientace v terénu podle světových stran provádíme kompasem nebo buzolou 
 
Elektromagnet 
- soustava složená z cívky a železného jádra se nazývá elektromagnet 
- kolem cívky, kterou prochází elektrický proud, je magnetické pole 
- účinky magnetického pole cívky zesiluje železné nebo ocelové jádro 
 
Elektromagnetická indukce 
= jev vzniku elektrického napětí při změně magnetického pole 
 
 
 
Úkol: Pusť si tyto odkazy: a) https://www.youtube.com/watch?v=ysePHfUpcTo 

                                                   b) https://www.youtube.com/watch?v=ebx2B_bzxkU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ysePHfUpcTo
https://www.youtube.com/watch?v=ebx2B_bzxkU


Český jazyk: 

 Mluvnice: 

 oprav si úkol z minulého týdne: 
 

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 - slučovací)    ANO NE 

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

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

 

 napiš si do sešitu mluvnice: (nebo vytiskni a vlep) 

 

Souřadně spojené věty vedlejší 

 

- na jedné větě hlavní může záviset i několik vět vedlejších, které jsou souřadně spojené 

- souřadně se spojují věty stejného druhu a významový poměr mezi nimi bývá obdobný jako mezi 

větnými členy (slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací a důsledkový) 

- spojovací výrazy mezi souřadně spojenými větami vedlejšími se opakují, nebo se mohou vypustit, 

pokud je vztah vyjádřen dostatečně jasně a jednoznačně 

 

Nechápu lidi, kteří chodí přes den do práce a pak se jen mlčky dívají na televizi. 

Které lidi nechápu?  

 Kteří chodí přes den do práce. 

 Kteří se pak mlčky dívají na televizi. 

grafický zápis souvětí: 1VH, kteří 2VV přívlastková a (kteří) 3VV přívlastková. 

              mezi 2VV – 3VV je poměr slučovací 

 

- souřadně spojené věty vedlejší se navzájem oddělují čárkami, pokud nejsou spojeny spojkami a, i, 

ani, nebo, či 

- čárkami z obou stran se oddělují, pokud jsou vloženy do věty hlavní 

 

Kouty, kam nejezdí vlak ani autobus nebo auto, kam se ani na kole nedostaneš, jsem viděl o letošních 

prázdninách v rumunských Karpatech. 

 

 

OPČ 1 str. 41+42 / cv. 10a + b: podtrhni souřadně spojené věty vedlejší, nadepiš nad ně druh VV, na 

linku urči významový poměr mezi nimi: 

           předmětná             předmětná   

př. Jaroslav oznámil, že nepůjde a že zůstane u ovládacího pultu. (slučovací) 

 

uč. str. 107/ cv. 1 – do sešitu mluvnice: (Vždy uveď 1. slovo z věty, grafický zápis souvětí  i se 

spojovacími výrazy a druhy VV, za to napiš poměr ) - pošli cv. 1 na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Literatura:  

 ke kontrole četby neodesílej čtenářský deník, ale udělej si online test (pracovní list), který se 

váže k tvé vlastní četbě (k zápisům 4. a 5. knihy),  

 stejný test vyplňuješ dvakrát (poprvé na 4. knihu, podruhé na 5. knihu) 

odkaz na pracovní list: https://forms.gle/xGBJGYhj2iE1C1mz9 

 

Dějepis: 

První světová válka – 1. část (uč. str. 129 až 131)     pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

1/ Přiřaď, co k sobě patří: 

          TROJSPOLEK    TROJDOHODA 

 

Rakousko-Uhersko 

Velká Británie 

Francie 

Německo 

Rusko 

Itálie 

2/ Jaké další státy se přidaly na stranu Trojspolku: (pracuj s mapou na str. 130) 

 

 

3/ Které další státy patřily do Trojdohody: (mapa str. 130) 

 

 

4/ Kdo byl neutrální a neválčil? (mapa str. 130) 

 

 

5/ Slovo anexe znamená násilné připojení. Kdy a kým došlo k anexi a jakého státu? 

 

 

6/ Proč došlo k italsko-turecké válce? 

 

 

7/ Jaká byla situace na Balkáně těsně před 1. světovou válkou? 

 

 

8/ Zhlédni video a zapisuj si informace (Pokud nemáš možnost zhlédnutí, pracuj s učebnicí str. 131) 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-spachan-atentat-v-sarajevu-28-cerven-

151577 

 

https://forms.gle/xGBJGYhj2iE1C1mz9
mailto:spejzlova@zsvacov.cz
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-spachan-atentat-v-sarajevu-28-cerven-151577
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-spachan-atentat-v-sarajevu-28-cerven-151577


Anglický jazyk: 

Milí osmáci, 

děkuji za zaslání úkolu (PS str.51). Kdo tento úkol (nebo i předchozí úkoly) ještě neposlal, prosím 

napravte to co nejdříve.  

Úkoly na další týden: 

Učebnice str. 58/cv.1 – poslechnout (poslech na stránkách školy) rozhovor, přečíst si ho a přeložit 

Učebnice str. 58/cv.2 – ústně 

Učebnice str. 59/cv. 4, 5 – ústně 

Pracovní sešit str. 52/cv.1 – doplnit fráze z rámečku 

Pracovní sešit str.52/cv.2 – odpovědět na otázky 

  -vypracovanou str. 52 z prac.sešitu vyfotit/naskenovat a poslat do pátku na fridrichova@zsvacov.cz 

 

Pracovní sešit str. 53/cv.3 – najít 10 druhů obchodů 

                                 53/cv.4 – kde se věci dají koupit 

                                 53/cv.5 – napsat, co se může v těchto obchodech koupit 

                                 53/cv.6 – spojit fráze s jejich významem (najít významově stejné věty) 

Učit se slovíčka Unit 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fridrichova@zsvacov.cz


Německý jazyk: 

EINHEIT 3 

● pracovní sešit   

str. 33 (projdi si celou stránku, co už umíš) 

str. 34 – 35 Opakovací test 

cv. 1 – napíšeš co Olivia a Otto nakupují + co to stojí (poslech na stránkách 

školy) 

cv. 2 – popiš svůj program dne, př. Morgens stehe ich um 7 Uhr auf. 

cv. 3 – doplníš správný tvar slovesa müssen 

cv. 4 – doplň tabulku Essen(jídlo), Trinken(pití), Naschen(mlsání) 

cv. 5 – přečti si text a odpověz na otázky na následující straně 

cv. 6 – odpověz na otázky 

cv. 7 – a) doplň sloveso „helfen“ ve správném tvaru a správný člen ve 3. p. 

(pomáháme komu čemu) 

b) doplň správnou předložku a koncovku zájmena (pozor 3. pád) 

cv. 8 – zapiš čísly 

cv. 9 – přelož a napiš 

cv. 10 – co nepatří do řady 

 

Tento test mi prosím pošli ke kontrole. Děkuji! kulova@zsvacov.cz 

 

 

 

 

 

 

mailto:kulova@zsvacov.cz


Chemie: 

Neutralizace 

1) Projdi si prezentaci na stránkách školy. Je v ní vysvětleno, jak tvořit názvy solí.  

2) Přehled aniontů nejběžnějších kyslíkatých solí (nalep nebo přepiš si ho do sešitu) 

 

3) Vypracuj následující cvičení a výsledky mi pošli.  

  Doplň obecné schéma neutralizace: 

 

 

náboj  název  vzorec   aniont název 
(koncovka) kyseliny  kyseliny   (bez H+) aniontu/soli 

1 kys. chlorná  HClO   ClO -  chlornan 

3 kys. boritá  HBO2   BO2
-  boritan 

4 kys. uhličitá  H2CO3   CO3
2-  uhličitan 

4 kys. křemičitá H2SiO3  SiO3
2-  křemičitan 

5 kys. dusičná  HNO3   NO3
-  dusičnan 

5 kys. chlorečná HClO3   ClO3
-  chlorečnan 

5 kys. (trihydrogen)fosforečná – tvoří soli fosforečnany 
    H3PO4   PO4

3-  fosforečnan 

6 kys. sírová  H2SO4   SO4
2-  síran 

7 kys. jodistá  HIO4   IO4
-  jodistan 

7 kys. manganistá HMnO4  MnO4
- manganistan 

pozn: náboj aniontu odpovídá počtu odtržených H+ 



 

 

 

 

Přírodopis: 

Hormonální  soustava (= endokrinní žlázy) 

1. Uč. str. 104 až 105 – přečti si kapitolku o hormonální soustavě 

 

2. Vypracuj pomocí učebnice v pracovním sešitě:  PS str. 33 / cv. 1, 2  

        PS str. 34 / cv. 3    

  Pošli výsledky! 

 

 


