
Distanční výuka 8. třída  
(8. 3. až 12. 3. 2021) 

 

Milí osmáci, 
posílám vám práci na další týden. Tento týden vám přibyl ještě jeden pracovní list z výchovy 
k občanství. Nezapomínejte zapínat kamery, nečekejte na vyzvání učitelů. Při jakémkoli 
problému mě kontaktujte. 
Přeji všem hodně sil, pevnou vůli a chuť do práce.  

Jarmila Štouralová 

 

 

Výchova k občanství 8 (8. až 12. března 2021) 

Banky 
Vzhledem k tomu, že současná situace nenasvědčuje, že bychom se brzy podívali do školy, 

dala jsem vám tento týden výjimečně i pracovní list z „občanky“. Napište vše jen vlastními 

slovy, není třeba hledat žádné složité definice. POŠLI MI SVOU PRÁCI. V rámci některé 

z videokonferencí si vaše nápady projdeme.  

 

1. Prvním úkolem je napsat, co si myslíš, že znamenají pomy, se kterými se v bance 

můžeš setkat:  

PŘEVOD PENĚZ 

TRANSAKCE 

ÚROK 

ÚVĚR  

VKLAD 

 

2. Druhým úkolem je napsat, co je bezhotovostní platba a najít alespoň jednu její výhodu 

a jednu nevýhodu: 

BEZHOTOVOSTNÍ PATBA =  

• výhody: 

• nevýhody: 



Matematika 8 (8. až 12. března 2021) 
Čtvrteční videohodina tento týden nebude. 

Mocniny II 

A) VIDEOHODINY 

Na příklady se podívej již před videokonferencemi! 

Úterý 

1) Učebnice D (opakování) 

str. 55/ cv. 3, 4, 5 

2) Určete hodnotu x. 

 

 

3) Vypočítej (zlomek uprav na základní tvar) 

 
 

4) Zapiš jako mocninu 𝟑𝒏 

  
 



B) PROCVIČOVÁNÍ  (úlohy pošli) 

1. Urči x 

 

 

2. Vypočítej 3. Zapiš jako mocninu 𝟐𝒏
 

 

4 ∙ 23 



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

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

    

      

D) NA 1  (dobrovolné) 
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Český jazyk 8 (8. až 12. března 2021) 

Mluvnice 

 

Videokonference č. 1 

- na hodinu si následující poznámky vytiskni a vlep do sešitu školního (jedná se o 

pokračování druhů vv příslovečných) 

- připrav si učebnici a modrý PS8 

- DÚ – uč. str. 80/cv. 4 – vypracuj do sešitu školního a pošli mi na sladkova@zsvacov.cz 
- vypracuj online test (druhy PU) - https://forms.gle/wQkbv1CFhisr7Hfs6 

 
3. VV příslovečná způsobová 

- rozvádí PUZ 

- otázky: Jak? Jakým způsobem? 

- nejčastější spojovací výrazy: jak, jako, tak - jak 

 

- PUZ – př. Vypadala vyděšeně. 

- VV příslov. způsobová – př. Vypadala, jako by ji něco vyděsilo. 

- větu dělá větou přísudek (proto z PUZ vytvoříme celou větu, kde je přísudek) 

 

Cv. Rozhodni, kde se bude jednat o vv příslovečnou způsobovou: 

Všichni se začali tvářit, jako bych řekl něco nevhodného. 

Proveď ten úkol, jak nejlépe umíš. 

Pracuj tak, abys mohl být na svou práci hrdý. 

Přijeď na návštěvu, kdykoliv budeš chtít. 

Nemohl přijít na to, jak má ten úkol splnit. 

Jděte tudy, kudy jdou oni. 

Každý ať mluví, jak mu pusa narostla. 

Choval se, jak nejlíp uměl. 

Vypadal, jako by neuměl do pěti napočítat. 

Při montáži postupuje přesně tak, jak je to v návodu. 

Je vždycky tam, kde se něco děje. 

Až si napíšeš úkoly, přijď za mnou. 

Nebudu mu nic říkat, dokud si to nerozmyslíš. 

mailto:sladkova@zsvacov.cz
https://forms.gle/wQkbv1CFhisr7Hfs6


Šel, kam ho oči vedly. 

Chtěl jsem všechno připravit tak, abys měl radost. 

Tvářil se, jako by mu ulítly včely. 

Říkal jsem mu o tom, když byl včera u nás. 

Jděte tudy, kudy jdou tito lidé. 

Jakmile přijedu k babičce, půjdeme na houby. 

 

Videokonference č. 2, 3 

- připrav si sešit školní 

- do sešitu školního si vlep následující poznámky 

- připrav si modrý PS8 

 

4. VV příslovečná měrová 
- rozvádí PUmí 

- otázky: Jak moc? Do jaké míry? Jak hodně? 

- časté spojovací výrazy: čím-tím, kolik – tolik, takže, více-než, že, jak, jako, když, jako 

kdyby, co/seč 

- PUmí – př. Řval jako pominutý.  
- VV příslov. měrová – př. Řval, jako by ho na nože brali. 

 

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

Dám ti vědět, až se mi někdo ozve. 

Křičela, až mi zaléhalo v uších. 

Řekli mi, že si to mám ještě rozmyslet. 

Až uplyne půlhodina, vystřídáme se. 

Stoly byly obloženy jídlem, až se prohýbaly. 

Slunce v poledne tak žhnulo, až si spálil záda. 

Půjdu, až já sám budu chtít. 

Pršelo tak vydatně, až nastaly povodně. 

Rozzlobil se, až se mu udělalo špatně. 

Řeknu ti, až budu mít čas. 

Až se vrátíme z výletu, dám ti vědět. 

Film byl tak děsivý, že diváci zavírali oči. 

Slunce ten den žhnulo, až si spálil záda. 



Raději počkám, až se vše vyjasní. 

Hulákal, co mu síly stačily. 

 

Rozhodni, o jakou vv příslovečnou se jedná a doplň interpunkci: 

Spal tak tvrdě že ani neslyšel zvonit budík. 

Jak si kdo ustele tak si lehne. 

Dům vypadal tak jak jsme si ho vysnili. 

Čím víc si budeš vymýšlet tím to bude horší. 

Jak se do lesa volá tak se z lesa ozývá. 

Pracovali jak nejlépe uměli. 

Všechno se událo jinak než nám řekla. 

Naložte si je tolik kolik unesete. 

 

Literatura 

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

Jan Neruda (shrnutí informací z tajenek) 

- narodil se na Malé Straně v Praze 

- novinář, povídkář 

- většinu dětství strávil v domě U Dvou slunců 

- milostné dopisy posílal spisovatelce Karolíně Světlé 

- studoval gymnázium, filozofii a práva – nedokončil – začal pracovat jako novinář 

(působil v Národních listech a proslul svými fejetony = krátké články, které humornou 

formou pojednávají o současných problémech) 

- dílo: Povídky malostranské – charakterizuje postavy a události v 50. l. 19. st. na Malé 

Straně  

- Písně kosmické 

- Balady a romance 

 

přečti si povídku Doktor Kazisvět a napiš její stručný obsah (pošli na sladkova@zsvacov.cz) 

http://www.ucl.cas.cz/edicee/images/data/soubory/Neruda/povidky%20malostranske/dokt

or%20kazisv%C4%9Bt.pdf 

 

mailto:sladkova@zsvacov.cz
http://www.ucl.cas.cz/edicee/images/data/soubory/Neruda/povidky%20malostranske/doktor%20kazisv%C4%9Bt.pdf
http://www.ucl.cas.cz/edicee/images/data/soubory/Neruda/povidky%20malostranske/doktor%20kazisv%C4%9Bt.pdf


Anglický jazyk 8 (8. až 12. března 2021) 
Osmáci, 

pokračujeme tento týden novou gramatikou - učebnice strana 44 (Offers). 

Konference: pátek  

 

nová gramatika, prosím přečíst a vylepit. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SHALL ve zdvořilostních otázkách (OFFERS -nabídky) 

SHALL se používá ve zdvořilostních otázkách a nahrazuje pomocné sloveso WILL. V těchto 
případech ho překládáme jako ‘mít něco udělat’. Prosíme tak někoho, aby nám řekl, co 
máme udělat. 

Shall I open the window?                          Měl bych otevřít okno? 

Which way shall I go?                                 Jakou cestou bych měl jít?  

What shall we do?                                      Co máme dělat?  

Shall we go out for a drink?                       Půjdeme na skleničku? (zdvořilé pozvání) 

Let's have a drink, shall we?                      Pojďme si dát pití, dáme si? (zdvořilé pozvání) 

Let's go, shall we?                                        Pojďme, půjdeme? (zdvořilá pobídka) 

Shall I make you a cup of coffee?              Mohu ti nabídnout šálek kávy? 

Shall I phone for a pizza?                             Mám objednat pizzu? 

 

→ Úkoly na tento týden:  

• Učebnice str. 45/ Family life in the UK. Přečti si a přelož. Vypracuj cv.2/str.45. Odpovědi do 

sešitu. 

• PS:  str. 40/1, 2, 3, 4 

       str. 41/ 1, 2  

Cvičení z PS pošli do pátku 12.3. na můj email: hanzalova@zsvacov.cz 

 

  

mailto:hanzalova@zsvacov.cz


Německý jazyk 8 (8. až 12. března 2021) 
EINHEIT 3 

Videokonference v pondělí od 9:00. 

Tento týden začínáme 3. okruh – Einheit 3. 

● pracovní sešit 

str. 36 – opiš si do slovníčku všechna slovíčka 

● učebnice 

str. 29/ cv. 3 – Rap. Co nás baví a co ne? Pusť si rap. (najdeš ho opět na stránkách školy) 

(písničku si zazpívej a procvičuj novou slovní zásobu) 

- do školního sešitu vypiš z písničky slovesa s odlučitelnou předponou a přelož je (jsou tam 3 

slovesa) 

- do školního sešitu vyčasuj sloveso ABWASCHEN (UMÝVAT NÁDOBÍ) – opiš z pravé lišty 

(Časuj s Maxem) 

 

Fyzika 8 (8. až 12. března 2021) 
 

Učebnice: Fyzika 3: str. 89-91: Výpočet vztlakové síly 

- vzorec: Fvz = Vt . 𝝆k . g 

(Vt = objem tělesa (m3); 𝜌k = hustota kapaliny (kg/m3); g = gravitační konstanta = 10 N/kg) 

Úkoly: (vyřešíme společně při videokonferenci ve čtvrtek 11.3.) 

1) Jak velká vztlaková síla vody působí na zcela ponořené těleso o objemu 100 cm3? 

2) Vypočítej, jak velikou vztlakovou silou je nadlehčován člověk, jestliže je po krk ponořen ve 

vodě (uvažujme objem ponořené části lidského těla 0,08 m3). 

3) Zavěšením na siloměr a po úplném ponoření do vody bylo zjištěno, že malá keramická 

soška je nadlehčována silou 8 N. Jaký je objem sošky? 

4) Jak velký objem má ponořená část těla, která je ponořena do vody a působí na ní 

vztlaková síla 1 N, 5 N, 10 N, 250 N? 

5) Dlažební kostka o objemu 1 dm3 je zcela ponořená do vody. Jak velkou silou je 

nadlehčována? 

6) Urči objem svazku klíčů, jestliže po jejich úplném ponoření do vody byla zjištěna vztlaková 

síla 0,15 N. 



Chemie 8 (8. až 12. března 2021) 

Alkalické kovy, kovy alkalických zemin 

= kovy 1. a 2. skupiny periodické soustavy prvků 

učebnice str. 58 až 59 

1. Znovu se podívej na video na odkazu: zde 

2. Vypracuj následující úkoly:   POŠLI MI SVOU PRÁCI. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xTzsx1I19Jk&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=24


Dějepis 8 (8. až 12. března 2021) 

Habsburská monarchie na počátku 19. století 
uč. str. 82 až 85 

Vypracuj následující úlohy (pomoc hledej v učebnici nebo na internetu): 

 

 

 

 

 

Přírodopis 8 (8. až 12. března 2021) 

Vylučovací soustava 
uč. str. 69 až 70 

Znovu si projdi prezentaci na stránkách školy. 

Pomocí informací z prezentace a učebnice vypracuj: Svou práci mi pošli. 

PS  str. 23 / cv. 1 

str. 24 / celá 



Zeměpis 8 (8. až 12. března 2021) 
Milí osmáci, 

tento týden jsem pro vás připravil učivo o VODSTVU ČR. Výuku si přepište nebo vytiskněte a nalepte. Pokud 

si učivo vytisknete a nalepíte, nezapomeňte si ho také přečíst! Součásti je i pracovní list. Vyplněný PL mi 

prosím zašlete do čtvrtka 11.2. na můj e-mail. Tak jako vždycky. Pro učivo si můžete samozřejmě také dojít 

do školy. Raději mě ale před tím kontaktujte a domluvíme se na předání. Přeji vám hezký týden. 

 

VODSTVO ČR 

Česká republika má hustou říční síť. 

- nevýhoda : 90% českých řek odtéká mimo hranice našeho státu. 

- v ČR máme tzv. Středoevropský typ řek – řeky jsou poměrně krátké, málo hluboké s nižším 

průtokem vody 

České řeky mají – nejvíce vody v jarním období (tání sněhu) 

  -nejméně vody na přelomu srpna a září 

- v období jara jsou na českých řekách časté povodně 

- ČR je bohatá na množství minerálních pramenů 

- nejvýznamnější oblastí je lázeňský trojúhelník (Karlovy Vary, Mariánské lázně, Františkovy lázně) 
 

TERMÍNY : 

POVODÍ – voda odtéká do jedné konkrétní řeky 

ROZVODÍ – hranice mezi sousedními povodími 

ÚMOŘÍ – oblast, odkud jde všechna voda do jednoho moře 

DELTA – větvení hlavního toku 

HRÁZ – stavba, zadržuje tok 

JEZ – stavba, vzedmutí vodní hladiny 

KASKÁDA – místo, kde řeka překonává překážky 

PRAMEN – přírodní vývěr vody 

PRŮTOK – objem vody, která proteče za jednotku času 

PUNKVA – řeka v podzemí 

SOUTOK – místo, kde se setkávají minimálně 2 řeky 

ÚSTÍ – část, kde se voda vlévá jinam 

VELETOK – velká řeka, ústí přímo do moře 

MEANDR – záhyb řeky 
 

ŘEKY ČR 
 

LABE 

Pramen : v Krkonoších na Labské louce 

Délka : 358km v ČR/1154 celkem  

Ústí : úmoří Severního moře 

- končí v Německu v Hamburku 
 

VLTAVA 

Pramen : na Šumavě na úpatí Černé hory / Teplá a Studená Vltava 

Délka : 430km/ nejdelší řeka v ČR  

Ústí : do Labe u Mělníka 



OHŘE 

Pramen : pramení v Německu a na naše území přitéká u Chebu 

Délka : 250km v ČR/291 celkem  

Ústí : do Labe u Litoměřic 
 

BEROUNKA 

Pramen : řeka bez pramene, vzniká soutokem řek MŽE a RADBUZY v Plzni 

Délka : 139km  

Ústí : do Vltavy v Praze 
 

SÁZAVA 

Pramen : pod Žďárskými vrchy 

Délka : 225km  

Ústí : do Vltavy u Davle 
 

MORAVA 

Pramen : pramení na jižním svahu Kralického Sněžníku 

Délka : 284km v ČR/353 celkem  

Ústí : do Dunaje u Bratislavy, úmoří Černého moře 
 

ODRA 

Pramen : tvořen několika prameništi v rašeliništi v Oderských vrších 

Délka : 136km v ČR/861 celkem  

Ústí : úmoří Baltského moře 
 

DYJE 

Pramen : pramení u obce Panenská Rozsíčka na Jihlavsku 

Délka : 306km  

Ústí : ústí do řeky Moravy pod Lanžhotem na česko-rakousko-slovenském trojmezí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do mapy barevně vyznač 8 výše popsaných řek (od pramene až po soutok nebo hranice ČR). 
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