
Distanční výuka 8. třída  
(11. 1 až 15. 1. 2021) 

Milí osmáci, 
posílám vám práci na další týden. Vše plňte poctivě, hlídejte si, co máte odevzdávat a také 
časy videokonferencí. 
Při jakémkoli problému mě kontaktujte. 
Přeji všem hodně sil, pevnou vůli a chuť do práce.  

Jarmila Štouralová 

Dějepis 8 (11. až 15. ledna 2021) 

Marie Terezie a Josef II. 

Odpověz na otázky zadané v testu na odkazu:  https://forms.gle/aZpigWcTFPQHtakr7  

Nápovědu hledej v učebnici, pracovních listech z minula, na internetu, … 

Dej si hodně záležet. Tvou práci budu hodnotit známkou. 

Německý jazyk 8 (11. až 15. ledna 2021) 
EINHEIT 2  

Videokonference v pondělí od 9:00. 

Einheit 2 

● do školního sešitu – vyčasuj 2 slovesa s odlučitelnou předponou 

EIN/KAUFEN (nakupovat)  AUF/RÄUMEN (uklízet) 

ich kaufe ein…    ich räume auf 

Vyčasovaná slovesa pošli do pátku na můj mail kulova@zsvacov.cz. Děkuji! 

● učebnice 

str. 20/ cv. 1a – poslouchej rozhovor, poté si ho přečti a přelož 

● pracovní sešit 

str. 20/ cv. 1 – doplň rozhovor 

str. 20/ cv. 2 – doplň věty, kam všichni jdou (4. pád – Wohin? Kam?) 

př. Kai geht in die Schwimmhalle und dann in das Kino.  

https://forms.gle/aZpigWcTFPQHtakr7
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Matematika 8 (11. až 15. ledna 2021) 

Číselná osa 

A) Vypracuj úlohy (na úterní hodinu)  uč. str. 69 / cv. 1, 2, 3  

uč. str. 70 / cv. 4, 5, 6  

úlohy 1, 2 (níže) 

   

  

B) Vypracuj úlohy (na čtvrteční hodinu)  

uč. str. 71 / cv. 7, 8, 9, 10 – nápověda je v modrých rámečcích  

úlohy 3, 4, 5, 6 (níže) 

 

 
 



 

 

 

 

Přírodopis 8 (11. až 15. ledna 2021) 

Mízní soustava 

Vypracuj úlohy v pracovním sešitě (podle učebnice na str. 48 až 50)  

PS str. 14 / cv. 1, 2, 3  

 str. 15 / celá 

Svou práci mi pošli. 



Chemie 8 (11. až 15. ledna 2021) 

Opakování: Vyčíslení chemických rovnic 

Na stránkách školy je prezentace, kterou jsme společně řešili při videokonferenci. Můžeš si 

zopakovat zákon zachování hmoty a také ti pomůže s následující úlohou.  

 

Vyčísli tyto 4 rovnice, pošli mi je. Kdo je bude mít správně získá 1: 

NaCl     +     H2SO4     →     HCl     +     Na2SO4 

Zn     +     HCl     →     ZnCl2     +     H2 

Ca     +     O2     →     CaO 

Na     +     HCl     →     NaCl     +     H2 

 

Vlastnosti chemických prvků 

učebnice str. 46 a 47    

Doplň chybějící údaje: Úlohu si přepiš nebo nalep do sešitu. Projdeme si to ve středu. 

Rozdělení chemických prvků 

A) podle skupenství 

• plynné - značíme (g) 

- některé tvoří dvouatomové molekuly: (vypiš) 

• kapalné - značíme (l)  

- 2 prvky: kov ___________ 

nekov __________ - tvoří dvouatomovou molekulu Br2 

• pevné - značíme (s) 

- dvouatomovou molekulu tvoří pouze _________ (I2) 

B) podle výskytu 

• __________________ - vyskytují se v přírodě (volně nebo ve sloučeninách) 

• __________________ - připraveny uměle v laboratoři 

 

C) podle vlastností 

• kovy – na povrchu kovový _______, vedou ______________ a _____________, jsou 

tažné a kujné (= lze je tvarovat), některé jsou magnetické (napiš příklad) 

• _______________ - polovodiče, vlastnosti jsou různé 

• nekovy – nevedou ______________ ani _______________, jsou křehké 

 

 



Prázdnou periodickou soustavu uprav podle návodu (pracuj s tabulkou): 

Toto cvičení mi pošli. 

1) najdi, kde leží oba kapalné prvky, onač tato místa červeným puntíkem (nebo jejich 

značkou v červeném kroužku) 

2) všechny plynné prvky označ modrým puntíkem (nebo jejich značkou v modrém 

kroužku) 

3) pevné jsou všechny ostatní – ty značit nemusíš ☺  

4) žlutě vybarvi políčka s nekovy 

5) zeleně vybarvi políčka s polokovy 

6) kovy jsou ty ostatní – ty vybarvovat nemusíš ☺ 

7) Vypiš značky všech pevných nekovů: ____________________________________ 

8) Existuje kov v jiném než pevném skupenství? Který a v jakém? ________________ 

9) V jakém skupenství jsou všechny polokovy? __________________ 

10) Napiš příklad uměle připraveného prvku: _____________________ 

 

 

 

  



Anglický jazyk 8 (11. až 15. ledna 2021) 
Osmáci, 

tento týden pokračujeme v distančním vzdělávání, konference budou probíhat ve stejný čas a 

to v úterý a v pátek.  

Pracovní sešit: Naskenovala jsem Vám nové listy z lekce 3, strany 26-28. Odkaz bude na 

stránkách školy v materiálech pro 8. třídu. Pokud někdo z vás nemá možnost tisku, prosím 

napište mi na email a já vám je mohu předat v pondělí 11.1. ve škole. 

 

Přečtěte si a přeložte si komiks na straně 28 -29. Odpovězte otázky str.29/2,3. 

úterý:  

Budeme pokračovat na straně 30 v učebnici, přečtěte si článek cv. 1 a zkuste odpovědět na 

otázky ve cv. 2.  

PS: str. 26/1,2. Zkontrolujeme při videokonferenci. 

Ve slovníčku si zvýrazněte následující příslovce , naučte se je.  

opposite, near, next to, behind, in front of, on the left, on the right. 

PS: str. 26/1,2. Zkontrolujeme při videokonferenci. 

pátek: 

PS: str. 27/ 3, 4, 5. Tyto úkoly zkontrolujeme při videokonferenci.  

Do gramatiky si překreslete, vylepte tabulku: Přivlastňovací zájmena - Possessive pronouns: 

                                                               zájmena nesamostatná                  zájmena samostatná 

1. os. j.č. My Mine 

2. os. j.č. Your Yours 

3. os. j.č. His His 

3. os. j.č. Her Hers 

3. os. j.č. Its Its 

1. os. m.č. Our Ours 

2 os. m.č. Your Yours 

3. os. m.č. Their Theirs 



 

Dále si zapište , nebo vylepte gramatiku: 

První skupinou přivlastňovacích zájmen jsou zájmena nesamostatná. Nesamostatná 

jsou proto, že vždy musí být ve spojení se slovem, které přivlastňují. Lépe to bude vidět 

v uvedených příkladech. V následující tabulce můžete vidět přehled anglických 

přivlastňovacích zájmen. 

• This is my car. – Toto je mé auto. 
• This is your sister. – Toto je Tvá sestra. 
• This is not her brother. – Toto není její bratr. 
• Karl is talking with his sister. – Karel si povídá se svou sestrou. 
• Our dog loves your cats. – Náš pes má rád Vaši kočku. 
• Their dog dislikes our cat. – Jejich pes nemá rád naši kočku. 

 
 

V druhém sloupci jsou samostatná zájmena. V první osobě jednotného čísla je větší 

změna „my“ se mění na „mine“, u většiny ostatních se pouze přidává koncovka „-s“. 

Krom třetí osoby jednotného čísla, kde „his“ a „its“ zůstávají beze změny. Zájmena stojí 

ve větě samostatně na konci věty.  

• This car is mine. – Toto auto je moje. 
• This sister is yours. – Tato sestra je Tvá.  
• This brother is not hers. – Tento bratr není její.  
• This pen is his. – Toto pero je jeho. 
• This is hers. – Toto je její. 
• This is ours. – Toto je naše. 
• This dog is theirs. – Tento pes je jejich. 
 

Ofocenou gramatiku ve vašich sešitech gramatiky mi posílejte na email hanzalova@zsvacov.cz 

do pátku 15.1. 
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Český jazyk 8 (11. až 15. ledna 2021) 
Milí osmáci, 

tento týden nás čekají poslední 4 slovní druhy. Nebojte se množství, většinu již znáte 

z předešlých ročníků a budeme pouze opakovat a procvičovat ☺ Nebyla by to čeština, kdyby 

se nenašlo vždy nějaké „Kdyby“, proto se poctivě připravujte na hodiny, opakujte si, popřípadě 

si doplňte znalosti! Pokud vám nebude cokoli jasné, neváhejte mě požádat o pomoc. 

Poznámky si vytiskněte a vlepte do sešitu školního!  

Nezapomeňte splnit zadané úkoly (červeně zvýrazněné) a poslat mi. 

Mluvnice 

- uč. str. 44/cv. 1 – do SŠ vypisuj pouze dané jevy – pošli na sladkova@zsvacov.cz 

- uč. str. 45/cv. 2 – do SŠ vypisuj pouze dané jevy – pošli na sladkova@zsvacov.cz 

 

Předložky 

- předložka z – pojí se vždy s 2. pádem (např. z pošty, z chaty) 
- předložka s – pojí se vždy se 7. pádem (např. s Honzou) 

-v ustálených spojeních ve 4. p. (např. být s to, kdo s koho) 
POZOR! 
- předložku s můžeme použít i ve spojení s 2. pádem (ve významu směru z povrchu 

pryč nebo shora dolů) – např. Smeť drobky se stolu. (shora) 
x Vyndej papír ze stolu.  

   např. Slez se skály. (shora) 
   x Pramen tryskal ze skály. (zevnitř) 

POKUD SI NEJSME JISTI, ZDA JDE O POVRCH, ČI VNITŘEK, POTOM DÁME PŘEDNOST   
PŘEDLOŽCE Z 
 

Druhy předložek: 
a) vlastní (původní) – vyskytují se jedině jako předložky (např. s, z, ze, se, bez, do, v , k, 

ke, na, pro…) 
b) nevlastní (nepůvodní) – mohou být i jiným slovním druhem – příslovcem, podst. 

jménem, slovesem (např. kolem, kromě, kvůli, místo, vedle, skrz, mezi, vyjma) 
- uč. str. 51/2 – opiš celé věty, podtrhni předložky a nadepiš pád, s kterým se daná 

předložka pojí – zašli mi na sladkova@zsvacov.cz 

Spojky 

Druhy spojek: 

a) souřadicí – spojují souřadně spojené věty (hlavní) nebo větné členy 
např. a, i, ani, nebo, buď, či, ale, a tak, a proto, neboť, buď – nebo, dílem – dílem… 

b) podřadicí – připojují větu závislou (vedlejší) k větě řídící  
např. že, aby když, i když, jestliže, jakmile, protože, ačkoli, třebaže, přestože,  i 
kdyby… 
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Čárku nepíšeme: 
- před spojkami a, i, ani, nebo (ve významu slučovacím) – např. jeden i druhý, Ondra 

ani Pepa, ve středu nebo ve čtvrtek… 
- před spojkami aneb, neboli, čili – např. Fidlovačka aneb Žádný hněv…, Dášeňka čili 

Život štěněte, diabetes neboli cukrovka 
Čárku píšeme: 

- před spojkami podřadicími 
- před zájmeny vztažnými – kdo, co, jaký, který, čí, jenž (POZOR! Nejedná se o 8, jsou to 

pouze spojovací výrazy!) 
 
Částice 

- vypiš si příklady z oranžového rámečku (uč. str. 62) 
POZOR! 

- slova užívaná jako částice mohou být i jiným slovním druhem, nejčastěji spojkou 
(např. a, aby, ale, že), příslovcem (tak, snad, prý, takhle, tak), zájmenem (to) 
např. A to jsou k nám hosté. (9)   Jana zpívala a hrála. (8) 
Tak už dej pokoj! (9)    Nekřič tak. (6) 
To já zažila šok! (9)    Už jste to viděl? (3) 

 
Citoslovce 

- vypiš si příklady z oranžového rámečku (uč. str. 64) 
POZOR! 

- často 10 stojí na začátku věty – oddělujeme čárkou. (např. Hurá,vyhráli!) 
- čárkou neoddělujeme 10, která ve větě nahrazují některý větný člen (přísudek) – 

(např. Vrabec  frnk na střechu.)       
            

- uč. str. 64/cv. 2 – cvičení vypracuj do sešitu školního a zašli mi na sladkova@zsvacov.cz

  

- Vytiskni si pracovní list a vypracuj si do 2. videokonference cv. 1 a 4. 

      

Pracovní list 

1. Doplň předložky s/se, z/ze: 

cestoval ____ kamarády, vyjel ___ boční ulice, dali jsme si párek ___ kečupem, 

telefonovala ___ sestrou, vrátila se ___ cest, sejde ___ očí, sejde ___ mysli, vybíhá ___ 

svého stanoviště, odešla ___ babičkou, díval se ___ okna, vařila polévku ___ zeleninou, 

snese se ___ každým, není ___ to odpovědět, probudil se ___ snu 
 

2. Podtrhni předložky nevlastní: 

Postavil se vedle nás. Byli jsme z toho vedle. Byli jsme uprostřed přírody. Šla kolem nás. 

Pojedu i s kolem na dovolenou. Skrz tebe jsem dostal poznámku. Klára byla zase mimo. 

Mezi oběma hráči došlo k potyčce. Musíme jít mimo tento prostor. Budu blízko tebe. 

Mám ho blízko. 
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3. Doplň do vět interpunkci a zakroužkuj spojky: 

Protože se nám porouchalo auto nemohli jsme odjet. I když je Petr začátečník rozumí 

učitelce velmi dobře. Na schůzku nemohu v pondělí ani ve čtvrtek ale v úterý bych 

mohl. Dnešní oběd nám moc chutnal proto byla maminka spokojená. Slíbila že pojede 

na výlet aby si odpočinula. Když vešli do chaty v kamnech už praskalo dříví. Dnes 

nemám náladu ani na film ani na divadlo. Ačkoli jsme se domluvili předem nikdo 

nepřišel. Dlouho trvalo než jsme si v novém bytě zvykli. 
 

4. Rozliš ve větách zájmena, příslovce, předložky, spojky, částice – nadepisuj čísly: 

A co asi dnes budeme dělat? Půjdeme ven a na hřišti si zahrajeme vybíjenou. Nikdy 

nikomu neprozradím tajemství, které mi svěřil můj kamarád. Během rozhovoru jsme 

se rychle přesouvali ke dveřím, které byly bohužel zamčené. Že se vám chce neustále 

obíhat všechny obchody! Ale to je náhoda! Třeba někoho hledali. 
 

5. Vyhledej v textu citoslovce a doplň interpunkci: 

Hurá ozývalo se ze stadionu. Bacha je tam myš. Bim bam ozývá se z kostela. Haló tady 

je teta. Páni tam je lidí. Na dej si. Byli jsme u moře heč. Pan vedoucí tu není bohužel. 
 

6. Nahraď citoslovce ve větách slovesem a naopak: 

Honzík hop do kaluže. 

Komár bzz kolem hlavy. 

Holub uletěl na střechu. 

Přinesla jsem ti meruňky, vezmi si. 

Někdo zaťukal na dveře. 

Večer slyšíme z rybníka kvákat žáby. 

V lese se ozývalo kuku kuku. 

Literatura 

Vlep si do sešitu z LV a nauč se! 
George Gordon Byron (džordž górdn bajrn) 

- anglický básník 

- dílo: Childe Haroldova pouť – hrdina opouští domov a putuje Evropou 

Alexandr Sergejevič Puškin  

- ruský autor, žil ve vyhnanství (pro své názory) 

- zemřel v souboji 

- dílo: Evžen Oněgin – veršovaný román – najdi si na internetu stručný obsah a zapiš si 

do sešitu – pošli na sladkova@zsvacov.cz 

Kapitánská dcerka – novela 
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Romantismus v české literatuře 

Karel Hynek Mácha (1810 – 1836) 

- byl vlastencem 

- zakladatelem českého básnictví 

- jeho současníci ho nepochopili (díky jeho nezkrotné povaze a snaze vymknout se 

z dobových představ o lv) 

- zajímal se o divadlo, sám hrál (v divadle se seznámil s velkou láskou – Eleonorou 

Šomkovou) 

- miloval staré hrady, zámky, kam chodil pěšky, rád maloval  

- těsně před sňatkem s Lori Mácha umírá (zemřel při hašení požáru v Litoměřicích) 

- dílo: Máj – rozsáhlá báseň  

 

 

 

 

 

  



Fyzika 8 (11. až 15. ledna 2021) 
Učebnice: Fyzika 3: str. 60-62: Vlastnosti látek kapalných – přečíst; poznámky přepsat do 

sešitu fyziky: 

Proč kapaliny tečou 

- kapalinu můžeme přelévat z nádoby do nádoby a vždy zaujme tvar této nádoby 

- molekuly nejsou v kapalině vzájemně vázány v určitých polohách, nýbrž jsou VOLNÉ 

- působení velmi malé síly můžeme molekuly v celém objemu kapaliny přemisťovat; 

molekuly kapalin se pohybují v celém objemu kapaliny 

Některé vlastnosti kapalných látek 

- mezi nejběžnější užívané kapaliny patří: VODA, ať již čistá nebo jako součást jiných kapalin, 

např. mléko nebo další nápoje; BENZIN a NAFTA jsou kapalná paliva pro motorová vozidla; 

pro správnou činnost motorů je nutné používat OLEJE; do barev se používá ŘEDIDLA; 

ROSTLINNÉ OLEJE; kapalinou je i MED 

- vlastnosti kapalin: tekutost (viskozita); jsou nestlačitelné 

Úkoly: (vyřešíme společně při videokonferenci ve čtvrtek 14.1.) 

1) Proč je velmi nebezpečné otvírat zazátkovanou plnou láhev tak, že bychom vtlačili zátku 

do láhve? Která vlastnost kapaliny se tu projevuje? 

2) Jak bychom si pomohli, kdyby přece jen bylo nutné zátku vtlačit dovnitř, protože ji jinak 

vyndat nelze? 

3) Víte, že kapaliny při zahřívání zvětšují svůj objem. Proč je rovněž nebezpečné pokoušet se 

o vytlačení zátky kapalinou, kterou budeme zahřívat? 

4) Doplň chybějící slova! Základní vlastnosti kapalin: 

 



Zeměpis 8 (11. až 15. ledna 2021) 
Milí osmáci, 

na tento týden jsem pro vás připravil poslední stát východní Evropy – RUSKO. Jelikož se jedná o 

největší stát světa, který leží na dvou světadílech jsou i poznámky o Rusku trochu větší. 

Prosím, přepište si (nebo vytiskněte a nalepte) poznámky do sešitů. Součástí výuky na příští 

týden je i pracovní list. Vyplňte ho a pošlete ofocený do čtvrtka 14.1.2021 na email: 

reditel@zsvacov.cz. 

Většina z vás ještě neposlala PL z minulého týdne. Máte možnost poslat oba dva PL dohromady. 

V opačném případě bych vám musel dát špatnou známku. To se mi nechce, tak mi do toho, 

prosím, nenuťte. 

 

RUSKO 
- dva světadíly 

Rozloha : …………………… km2  (Evropská část ……………………. km2) – největší stát světa (doplň!) 

Počet obyvatel : ……………………………….  (evropská část ……………………………….(doplň!) 

Hl. město : Moskva 

Prezident : Putin 

 

Historie 

- 17.st. : počátek vlády Romanovců (Petr Veliký) 

- počátek 20.st. – sílící vliv komunistů 

- listopad 1918 – Velká říjnová revoluce – vlády se ujímají komunisté v čele s V.I.Leninem 

- po jeho smrti přebírá vládu Stalin – vzniká Svaz sovětských socialistických republik (SSSR) 

- po roce 1945 – SSSR získává částečnou moc v zemích Střední Evropy – vznik 

komunistických států (ČR, Polsko) 

- rok 1991 : rozpad SSSR , vznik ruské federace 
 

POVRCH : Převážně rovinatý – východoevropská nížina, západosibiřská rovina, Severo 

sibiřská  nížina 
 

POHOŘÍ : Ural, Kavkaz (nejvyšší vrchol Ruska – Elbrus : 5640 m.n.m. 

- sopečná pohoří (východ) – Čukotka, Kamčatka, Kurily 
 

VODSTVO : 3 úmoří 1) úmoří Severního ledového oceánu – nejdelší řeka – Ob, Irtyš 

             nejvodnatější - Lena 

  2) úmoří Tichého oceánu (řeka Amur) 

3) úmoří Atlantského oceánu (hlubší moře, bohaté na ryby), řeka Dněpr, Don 

- řeka Volha (nejvíce hospodářsky využívána) 

       JEZERA – Kaspické moře – slané jezero, brakická voda, bezodtoké 

jezero Bajkal – nejhlubší na světě (1637m) 

- Ladožské a Oněžské jezero 

mailto:reditel@zsvacov.cz


Podnebí a vegetační pásy 

Sever a střed – subpolární pás 

- dlouhodobé chladné podnebí 

- krátká léta, dlouhé zimy 

vegetace : tundra, lišejníky, kosodřeviny 

                  polární zajíc, polární liška, vlci 

Jihovýchod – stepi 

- mírný pás, v zimě nízké teploty, v létě vysoké teploty 

- velké teplotní rozdíly 

- málo srážek 

vegetace : traviny a křoviny 

                   úrodná půda = obilnice světa 

              hlodavci, ptactvo 

Jih)- subtropický pás 

- oblast Černého moře 

- mírná zima, teplá léta 

vegetace : olivovník, citrusy, víno 

  sudo i lichokopytníci 

Východ – Sibiř 

- nízké teploty v zimě (rekord -68°C), permafrost 

- krátká léta, dostatek srážek 

vegetace – tajga, lišejníky, mechy 

  medvědi, lišky 

 

Obyvatelstvo a sídla 

- hustota : …………………………obyv./km2 (doplň!) 

- nerovnoměrné 

jazyk : ruština (tatarština, ukrajinština) 

megalopole : více měst vedle sebe 

konurbace : (souměstí) 2 a více měst, které srostly v jedno 

náboženství : pravoslavné, v čele je POP 

Sídla : Moskva, Petrohrad (Sankt Peterburk), Jekatěrinburg, Kazaň, Nižnij Novgorod, Samara,  

Volgograd, Astrachaň, Perm, Ufa, Jaroslavl, Rostov na Donu, Čeljabinsk, Novosibirsk, Omsk, 

Irkutsk, Krasnojarsk, Chabarovsk, Jakutsk, Chabarovsk, Vladivostok 

 

Zemědělství a průmysl :  

zemědělství- většina orné půdy Ruska leží v Evropě 

- hlavní plodiny : ječmen, pšenice, brambory, luštěniny, atd. 

oblast Černého moře – subtropické plodiny : olivy, citrusy, víno 

   -chov drůbeže, prasat, ovcí a rybolov – jeseter, losos, vývoz kaviáru 

- významná těžba dřeva 



Průmysl – 1) těžba nerostných surovin – zemní plyn, ropa, uhlí, zlato, titan 

   -největší surovinová základna je na V a SV 

   -velká řada společností obchoduje s plynem a ropou – GAZPROM 

  -do ČR se plyn dostává pomocí plynovodu a ropovodu SOJUZ, DRUŽBA, JAMAL 

2) strojírenství – výroba zbraní, zemědělské stroje, dopravní prostředky – letadla, auta,.(GAZ, 

VAZ) 

3) chemický a potravinářský – zpracování surovin 

 

Doprava :  

- základem dopravy v Rusku je železniční síť 

Hlavní dopravní osa : Transsibiřská magistrála – 9288 km – Moskva – Vladivostok 

- Letištní a námořní doprava 

- ropovody, plynovody 

Kosmický průmysl – Bajkonur – vesmírné středisko (Kazachstán) 

 

Zajímavosti : 

- vodka 

- Mrazík – Děd Maroz 

- 6.ledna vánoce 

- Matrioška 

- Samovar 

- Kreml, Chrám Vasila Blaženého 

- Ermitáž 

 

 

 

Ruské peníze 

 

 

 

 

 

 

 

    Ermitáž (Petrohrad) 

Ruská vlajka 

 

 

 

 



 

 

 

Transsibiřská magistrála 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrám Vasila Blaženého 

 

 

 

 

 

 

                                

 

     Matrioška 

Kreml (Moskva) 
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