
Milí osmáci, 

opět připomínám, testování ze čtenářské a 

matematické gramotnosti je k dispozici do 

15.5.! Kdo jej ještě nevypracoval, a že je vás 

více než polovina, učiní nejlépe po přečtení 

tohoto krátkého vzkazu pro vás!!! Testování je 

povinné, nenechávejte to na poslední chvíli! 

Těm, co ho již splnili, moc děkuji!  

Krbková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učivo pro 8. ročník: 11. – 15. 5. 2020 

Matematika: 

Dělitelnost 

- učebnice: str. 45/ cv. 1 a) – d); cv. 2: Rozhodni, která 2 tvrzení jsou nepravdivá.  

Trojúhelník  (opakování)      Vše narýsuj do školního sešitu a pošli mi úkoly ke kontrole! 

Úkoly: (1. – 3. úkol: konstrukční úloha: 1. rozbor, 2. postup, 3. konstrukce) 

1. Sestroj trojúhelník ABC: c = 5,5 cm; a = 4,2 cm; b = 3,8 cm (věta sss).                      
(nápověda: nezapomeň na trojúhelníkovou nerovnost – lze trojúhelník sestrojit?) 
2. Sestroj trojúhelník ABC: c = 5 cm; b = 3 cm; 𝛼 = 60° (věta sus). 
3. Sestroj trojúhelník ABC: c = 3,5 cm; 𝛼 = 28°; 𝛽 = 115° (věta usu). 
4. V trojúhelnících sestroj všechny těžnice a vyznač těžiště. 

 

5. V trojúhelnících sestroj všechny výšky. 

 

6. Narýsuj: a) kružnici opsanou; b) kružnici vepsanou trojúhelníku ABC. 

 



Fyzika: 

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

Vodivost kapalin 
- čistá voda je nevodič 
- při rozpuštění látek, které v krystalech obsahují ionty, dochází k uvolňování iontů = 
ELEKTROLYTICKÁ DISOCIACE 
 
Př. voda + kuchyňská sůl NaCl 
- kuchyňská sůl obsahuje ionty sodíku Na a chloru Cl 
- při rozpuštění kuchyňské soli ve vodě zanikají vazby mezi ionty (obsahuje ionty a ty se 
promíchávají s molekulami vody) 
- chemická rovnice: NaCl →Na++ Cl- 
- dochází k usměrněnému pohybu elektrických nábojů → roztokem prochází elektrický proud 
 
Elektrický proud v kapalinách je usměrněný tok volných iontů. 
 
- voda z vodovodu je poměrně dobrý vodič, protože obsahuje rozpuštěné látky obsahující 
ionty 
 

Vodivost plynů 
- vede vzduch? 
- Ne: pokud je obvod rozpojený, elektrický proud jím neprochází = přes vzduch neprochází 
- Ano: blesk 
Za jakých okolností je vzduch vodivý? 
Když nabijeme elektroskop, po určité době se jeho výchylka zmenšuje – PROČ? 
Vzduch obsahuje malé množství elektricky nabitých částic – iontů a elektronů. 
Pohybem těchto částic v blízkosti elektroskopu dojde k pozvolnému odvedení náboje. 
Pokud vzduch v blízkosti elektroskopu ohřejeme, dojde k rychlejšímu vybití. 
Zahřátím vzduchu dojde k rozpadu jeho molekul na ionty tak, že se vzduch stává 
vodivým. Tento děj se nazývá IONIZACE. Pokud odstraníme zdroj ionizace, vzduch se opět 
stává nevodivým. 

 Vedení elektrického proudu ve vzduchu je způsobeno volnými elektrony a ionty. 

 Zahřátím, ultrafialovým zářením a rentgenovým zářením lze vzduch ionizovat, 
takový vzduch je elektricky vodivý. 

 
Vodivost polovodičů 
- v polovodiči typu N jsou volné elektrony, polovodič typu P obsahuje volné díry 
- elektrický proud v polovodičích je zprostředkován usměrněným pohybem elektronů a děr 
- dioda obsahuje současně polovodič typu N i polovodič typu P, které vytvářejí P-N přechod 
 
 
Úkoly:     Odpovědi mi pošli! 
1. Proč je mořská voda vodivá? 
2. Proč je čistý suchý vzduch téměř nevodivý? 
3. Zjisti, kde a k čemu se používá LED dioda. 



Český jazyk: 

Mluvnice: 

 Zkontroluj si cvičení z minulého týdne: 

1/ Měl jsem pocit, že se mi vůbec nechce spát. (1VH, že 2VV přívlastková.) 

2/ Jen by ti prospělo, kdyby sis občas vzala z ní příklad. (1VH, kdyby 2VV podmětná.) 

3/ Chtěli bychom se zeptat, jaké šance mají podle vás naši sportovci. (1VH, 2VV předmětná.) 

4/ Pozorovali jsme slunce, jak pomalu klesá za obzor. (1VH, jak 2VV doplňková.) 

5/ Čím častěji nás navštívíte, tím větší budeme mít radost. (Čím 1VV měrová, 2VH.) 

6/ Otevřu okno, abychom si mohli spolu promluvit. (1VH, abychom 2VV účelová.) 

7/ A to bylo, jako by do nás uhodil hrom. (1VH, jako by 2VV přísudková.) 

 

 v minulém týdnu ses seznámil/a  v prezentaci s významovým poměrem        

mezi několikanásobnými větnými členy 

 OPČ 1 str. 38 / cv. 1 a, b + cv. 2 (v každé větě podtrhni červeně několikanásobné větné členy, 

zakroužkuj zeleně spojovací výrazy, až pak urči významový poměr – pomohou ti spojovací 

výrazy) 

 

V domě budu žít buď já, nebo kočka! → vylučovací 

Nejraději čtu romány a detektivky. → slučovací 

 

 uč. str. 91 / cv. 8 – opakování pravopisu, opiš text do sešitu mluvnice, ve všech větách 

podtrhni několikanásobné větné členy       pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

 uč. str. 90 / cv. 6 – každý řádek označ číslicí, vypisuj pouze chybějící slova 

 

1. slovní druh  + správná slova doplň do online testu!!! 

2. podmiňovací  https://forms.gle/yUzScPyehbyPJFTk9 

 

 

Sloh:  

Jedno slovo      Přečti si báseň a odpověz na otázky: 

Antonín Sova     1/ Jaké je téma básně? 

       2/ Co znamená, že slova mohou uzdravit  

Jedno jedno slovo najít v pravý čas,        k smrti smutnou duši? 

a uzdravit jím k smrti smutnou duši.   3/ Uveď příklady slov, která slouží k uzdravení 

Najít, za horou když někdo čeká nás,        člověka. 

a uhodnout, kde srdce skrývá se a buší.   4/ Proč si myslíš, že někteří používají proti 

To slovo najde se však těžko proklatě:        jiným zlá slova? 

být musí přesné, jako klíč, jenž v zámek vpadne. 5/ Jak se zlým slovům bráníš ty? 

Jen jednou v životě snad zázrak potká tě, 

že zvíš, jak slovem uzdravit je snadné.   pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

Literatura: četba vlastní knihy  

mailto:spejzlova@zsvacov.cz
https://forms.gle/yUzScPyehbyPJFTk9
mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Dějepis: 

Rusko (uč. str. 113 až 115) 

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

1/ Mezi jakými státy a kdy probíhala krymská válka? 

2/ Proč došlo ke krymské válce? 

3/ Proč se zhoršily vztahy mezi Ruskem a Rakouskem? 

4/ Co získalo Rusko vítězstvím nad Osmanskou říší? 

5/ Co bylo v Rusku zrušeno v roce 1861? 

6/ Nadále zde bylo samoděržaví. Co tento pojem znamená? 

7/ Co Rusové vybudovali na přelomu 19. a 20. století? 

8/ Odkud kam tato železnice vedla? (prohlédni si mapu na str. 114) 

9/ S kým a proč se Rusko dostalo do sporu? 

10/ Co bylo zavedeno po revoluci v roce 1905? 

 

 

 

Německý jazyk: 

EINHEIT 3 

Wir kaufen ein. (Nakupujeme) 

● do školního sešitu si vyčasuj sloveso EIN/KAUFEN (NAKUPOVAT) 

- pozor jedná se o sloveso s odlučitelnou předponou 

 ICH KAUFE EIN   …… 

 

● učebnice str. 33/ cv. 13 – Přečti si a přelož  

         str. 33/ cv. 14 – Doplň rozhovor a napiš si ho do školního sešitu  

   (poslouchej pro kontrolu – poslech na stránkách školy) 

 

● Na stránkách školy si vyplň online kvíz (slovní zásoba 3. okruhu)   

https://forms.gle/tJfHRDwzwmwMGVcYA 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz
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Chemie: 

Kyseliny 

  Přehled bezkyslíkatých kyselin: 

 
 

Utvořit vzorec z názvu, jsme zvládli minulý týden, tento týden budeme postupovat obráceně, 

naučíme se pojmenovat kyselinu podle vzorce. Je to jednodušší. U bezkyslíkatých kyselin si 

musíme názvy i vzorce pamatovat, takže je budeme tvořit jen u kyslíkatých kyselin. 

 

1. Projdi si prezentaci na stránkách školy. Doporučuji, udělat si podle prezentace krátké 

poznámky, ať se k tomu můžeš při tvorbě názvů kyselin vracet. 

 

2. Až vše zvládneš, vypracuj toto cvičení a výsledky mi pošli.  

 
 

Řešení z minulého týdne: 

 

 

HCl  chlorovodík  kyselina chlorovodíková 

HBr  bromovodík  kyselina bromovodíková 

HF  fluorovodík  kyselina fluorovodíková 

HI  jodovodík  kyselina jodovodíková 

H2S  sulfan   (kyselina sulfanová) 

   B    O       H   K     O 

     K   O     K       H   K     B 

H2O (voda) – nepatří do žádné skupiny, je samostatná 

H2S – sulfan, HCl – chlorovodík (kyselina chlorovodíková) 



Přírodopis: 

Oběhová soustava – srdce, cévy 

1. Podle učebnice str. 66, 69, 70 doplň informace do textu: 

 

Cévy dělíme na T__________, Ž________ a V___________.  

T__________ vedou krev ze srdce do tkání. Ž_______ vedou krev z tkání do srdce. 

V____________ jsou velmi slabé, mají velmi tenkou stěnu, přes kterou mohou 

prostupovat látky. 

Největší tepnou je A_______ neboli S___________. Vede krev přímo ze srdce, 

postupně se větví.  

Největší žíly jsou H_______ a D________ D___________ Ž_________. Přivádí krev 

z těla zpět do srdce. 

Srdce je tvořeno S_________ svalovinou, která se nazývá M____________. Je 

uloženo ve vazivovém pouzdru O___________. 

Pevnou přepážkou je rozděleno na P__________ a L_______ část. Každá část má 

síň a komoru. Mezi síněmi a komorami jsou CH________, ty umožňují jednosměrné 

proudění krve. 

Tepna, která vystupuje z levé komory, se nazývá A__________, ta vede okysličenou 

krev do těla. Tepna, která vystupuje z pravé komory, se nazývá P__________ a vede 

neokysličenou krev do plic k okysličení. 

 

2. Udělej si testík: https://forms.gle/6cT4igxUMeDspFdSA  

 

3. Vypracuj v pracovním sešitě:  PS str. 13 / cv. 5, 6    

     PS str. 14 / cv. 8   Pošli výsledky! 

 

Řešení dobrovolné úlohy z minulého týdne: Alenka může mít skupinu B nebo 0. 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/6cT4igxUMeDspFdSA


Anglický jazyk: 

Milí osmáci, 

někteří z vás mi ještě neposlali domácí úkoly z minulého týdne (někdo i jiné úkoly), prosím napravte 

to. 

Úkoly na další týden: 

Učebnice str. 54/ Reading – přečíst a přeložit si text 

Učebnice str. 54/cv.1, 2  - ústně 

Učebnice str. 55/cv. 3 – poslech (na stránkách školy) – do sešitu odpovězte na otázky 

Učebnice str. 55/cv. 4 – ústně 

Učebnice str. 55/cv. 6 – do sešitu napsat nadpis „My town/village“ a napsat 10 vět o vašem 

městě/vesnici (ve cv.6 máte návodné otázky, které vám pomohou) – tento text mi pošlete nejdéle do 

pátku na email: fridrichova@zsvacov.cz 

Učebnice str. 55/cv. 7 – song (na stránkách školy) – poslechnout píseň, vyhledat přídavná jména a 

ústně k nim vytvořit 2. stupeň 

Opakovat slovíčka Unit 5 a gramatiku: 2. stupeň přídavných jmen a vazbu as.....as 
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