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

 

Milí osmáci, 
posílám vám práci na další týden. Jsou malé změny v pořadu videokonferencí, tak si to 
hlídejte. Znovu vás také důrazně žádám, abyste si při videokonferencích zapínali kamery. Čiňte 
tak rovnou a nečekejte na vyzvání učitelů. Je to požadavek nejen vyučujících, ale i rodičů, aby 
bylo lépe zajištěno, že se věnujete činnostem, kterým se během výuky věnovat máte. Zlepší 
se tím vaše pozornost, a tedy i efektivita vaší práce.  
Při jakémkoli problému mě kontaktujte. 
Přeji všem hodně sil, pevnou vůli a chuť do práce.  

Jarmila Štouralová 

 

 

 

Přírodopis 8 (1. až 5. února 2021) 

Trávicí soustava 

uč. str. 58 a 59  

Důležité informace 

Funkce trávicí soustavy:  

• příjem živin – buňky umí zpracovat jen jednoduché látky – nutné zpracování 

(rozložení) potravy 

• odstranění nestrávených zbytků 

Trávení (=zpracování potravy) – vyhledej, kde k jednotlivým druhům dochází a jak probíhají 

1. mechanické –  

2. chemické –  

 

Stavba trávicí soustavy 

PS str. 20 / cv. 1, 2  (tyto dvě úlohy mi pošli) 

  



Matematika 8 (1. až 5. února 2021) 

Čtyřúhelníky (rovnoběžník, lichoběžník) 

Vlastnosti rovnoběžníku (nebo také kosodélníku): 

 

 

 

 

 

 

• protější strany  – stejně dlouhé |AB| = |CD|; |BC| = |AD|  

– rovnoběžné AB || CD; BC || AD 

• protější úhly – shodné α = γ; β = δ 

• vedlejší úhly – součet dvou vedlejších úhlů je 180° 

α + β =  180°; β  + = 180°; γ + δ = 180°; δ + α = 180° 

• úhlopříčky  –  různá délka u1 ≠ u2 (vzájemně se půlí) 

 

Vlastnosti lichoběžníku: 

 

 

 

 

 

 

• protější strany:  základny – rovnoběžné AB || CD, různá délka 

ramena – různoběžná, rúzná délka 

• úhlopříčky  –  různá délka u1 ≠ u2 (vzájemně se nepůlí) 

 

Druhy lichoběžníků:  obecný – každá strana jinak dlouhá, různé úhly (viz výše) 

   pravoúhlý – 2 úhly pravé 

 

   rovnoramenný – stejně dlouhá ramena, úhlopříčky, stejné úhly  
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Úkoly: 

1. Zopakuj si vlastnosti rovnoběžníku a lichoběžníku (již jsme se s těmito útvary několikrát 

setkali a jejich vlastnosti jsou shrnuté na předchozí straně). 

2. Tento týden máme 3 hodiny matematiky. Před hodinou vyřeš zadané úlohy, ať se 

můžeme zabývat tím, s čím si nevíš rady. V pátek dořešíme vše, co bude potřeba. 

3. Úlohy v procvičování mi pošli, pokud si nevíš rady (s úlohami označenými písmeny), 

počkej s nimi až na čtvrtek, to se budeme lichoběžníkem zabývat. 

Úterý 

Výpočet obsahu rovnoběžníku jsme opakovali při videokonferenci. Jamboard: 

 

 

 



 

Čtvrtek 

 

 

 

Procvičování tato cvičení vypracuj (můžeš až po čtvrteční hodině) a pošli mi je  

 
 

 

 

Dvě poslední úlohy jsou náročnější, kdo je bude mít správně, dostane 1 



Český jazyk 8 (1. až 5. února 2021) 

Mluvnice 

Milí osmáci,  

u každé videokonference máte napsáno, co si připravit na hodinu.  

Prosím o řádnou přípravu! 

1. videokonference: 
- na tuto videokonferenci si vytiskni následující cvičení a nachystej modrý PS8 

 

1. Práce s modrým PS8 – str. 12/3, str. 13/4 

+ vlastní příprava na online test – modrý PS8 – str. 12/2a, b (online test bude 

hodnocen známkou) 

 

 



2. videokonference 
- zopakuj si základní větné členy (podmět a přísudek) – druhy přísudků, druhy 

podmětů, příklady (najdeš např. v uč. str. 72 – 73, nebo v PS z loňského školního roku)  

Víš, že poznám, když nebudeš připraven/a!!! 
- na hodinu si vytiskni následující cvičení, připrav si učebnici, sešit školní, psací potřeby 

-  
-  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. videokonference 
- na hodinu budeš potřebovat sešit školní, učebnici, modrý PS8, psací potřeby 

 

Literatura 

- do sešitu z LV si vlep následující informace (stále mluvíme o K. H. Máchovi a jeho díle 

Máj) – nezapomeň se průběžně učit dané informace a báseň 

- v hodinách jsem upozorňovala na nové pojmy, se kterými jsi se setkal/a ve třech 

předešlých pracovních listech (např. intermezzo, oxymorón….) 

Máj 

- rozsáhlá báseň 

- líčení přírody, duševních stavů a myšlenek člověka 

- romantický děj 

- hl. hr. = Vilém – společenský vyděděnec – zabil svůdce Jarmily (byl jím jeho otec) – trest 

smrti 

- při čekání na popravu rozjímá o svém osudu, vyznává se z lásky k rodné zemi 

- v závěru se Mácha ztotožňuje s Vilémem 

- zvukosled = seskupení hlásek, které vytváří libozvuk nebo nelibozvuk 

- zvukomalba = seskupení hlásek, aby vyvolaly dojem skutečného zvuku, nebo ho 

připomínaly 

o např. zvučelo temně tajný bol, řinčí řetězů hřmot 

- personifikace – o lásce šeptal tichý mech, květoucí strom lhal lásky žel… 
 

  



Anglický jazyk 8 (1. až 5. února 2021) 
 

Konference: pondělí a pátek 

The Imperativ - rozkaz už jsme probrali a sami jste zvládli i záporný rozkaz ve cvičení v PS.  

Vylepte si do gramatiky jak se tvoří:  

Záporný rozkaz - The negative imperative 

 

Záporný rozkaz využijeme, chceme-li někomu říct, aby něco nedělal. Před sloveso 

 v základním tvaru (infinitiv) dáme don´t.  

 

Don´t talk in class! 

Don´t cross the road without looking! 

Don´t feed animals! 

Don´t smoke! 

 

 

Pondělí:  budeme pracovat s učebnicí str. 36 a s PS str. 32 na téma: Talking about distances. 

→ Přepište si do slovníčků důležité a praktické otázky: 

How can I get to…? Jak se dostanu do…? 

How far is it? Jak daleko je to? 

Is it far from here? Je to odtud daleko? 

Is this the right way to..? Je to správná cesta do..? 

Where can I find? Kde najdu? 

Where do you want to get to? Kam se chceš dostat? 

Pátek: 

Vypracujte:  

PS str. 30/ cv.1,2. Přečtěte a přeložte si článek cv. 1 a dle textu vypracujte cv. 2. 

PS str. 31/cv. 4,5 – zopakujte si slovesa: insert, lift, pull, push, switch on, switch off. 

Neposílejte. 

 

Přes prázdniny si přepište slovíčka ze 4. lekce. 

 



Německý jazyk 8 (1. až 5. února 2021) 
Videokonference v pondělí 1. 2. od 9:00 

Einheit 2 

● Opakujeme stále 4. pád – Vyřeš následující pracovní list a pošli do pátku na můj mail 

kulova@zsvacov.cz. Děkuji!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● pracovní sešit 

str. 23/ cv. 11 – Napiš věty, pro koho má Clara dárky. Předložka für – se pojí se 4. pádem. 

str. 23/ cv. 12 – Překládej!  

 

  

mailto:kulova@zsvacov.cz


Chemie 8 (1. až 5. února 2021) 

Pevné nekovy (uhlík, síra, fosfor) uč. str. 52 a 53  

Projdeme a zkontrolujeme si to na videokonferenci. 

Uhlík C 

Podle tabulky doplň údaje o uhlíku: 

 

V učebnici vyhledej informace o formách uhlíku: 

 

Síra S 

Kde lze v přírodě nalézt čistou síru a jakou má barvu? 

K čemu se síra používá? 

 

Fosfor P 

Urči, zda je tvrzení o fosforu pravdivé: 

 

 



Fyzika 8 (1. až 5. února 2021) 
Učebnice: Fyzika 3: str. 70-71: Čím se plyny liší od kapalin: přečíst; poznámky přepsat nebo 

vlepit do sešitu fyziky: 

Čím se plyny liší od kapalin 

- plyny i kapaliny jsou složené z molekul 
- plyn vyplní vždy celý objem nádoby – molekuly jsou zcela volné 
- na rozdíl od kapalin jsou plyny stlačitelné (vzdálenosti mezi molekulami plynu jsou 
mnohonásobně větší než mezi molekulami kapalin) 
- plyn se rozpíná a vyplňuje celý prostor nádoby 
- plyny mají mnohem menší hustotu než látky pevné a kapalné 
Shrnutí:  

 

Úkol: Vypracuj, řešení zkontrolujeme při videokonferenci ve čtvrtek 4.2.! 

 



Dějepis 8 (1. až 5. února 2021) 

Vídeňský kongres    uč. str. 67 Pošli mi vypracované úlohy (2, 3) 

1. Základní informace 

- trval od září 1814 do jara 1815 (Pozor! V učebnici je chybný rok.) 

- svolán, aby se nastolil v Evropě pořádek po Napoleonově „řádění“ 

▪ nové hranice států 

▪ na trůny monarchií se vrátily původní dynastie 

2. Podle učebnice vypracuj: 

 

3. Mapa (Evropa po roce 1815): 

• Různě vybarvi: Francie, Prusko, Habsburská monarchie, Polsko, Osmanská říše 

• Zvýrazni hranice Německého spolku 

• Napiš, jak vypadala situace v Itálii 

 

 

A 



Zeměpis 8 (1. až 5. února 2021) 
Milí osmáci, 

jak jistě víte, dnešním dnem (pondělí 1.2.2021) nám začíná 2. pololetí. Celé toto pololetí se 

budeme učit o naší vlasti – České republice. V tomto týdnu si řekneme základní údaje o ČR, 

něco málo z historie a také začneme s přírodními poměry v ČR. Poznámky si přepište do 

sešitu. Obrázky si můžete překreslit nebo vytisknout. Samozřejmě si je můžete vyzvednout 

i ve škole. 

Součástí je i pracovní list. Nezapomeňte ho vypracovat a poslat na mou e-mailovou adresu. 

Kdo si nemůže PL vytisknout, může si ho vyzvednout ve škole. Přeji vám hezký týden. 

ČESKO 

Rozloha : ………………………………… km2  (doplň) 
Počet obyvatel : ………………………. mil. (doplň) 
Oficiální název : Česká republika 
Počtem obyv. je srovnatelné s Maďarskem, Řeckem, Portugalskem 
Hustota obyv. : ……………………… obyvatel na km2 (doplň) 
 
Hranice státu patří k nejstarším a nejstabilnějším v Evropě 

- od roku 2004 je členem EU 
- od roku 2008 je ČR zaintegrována do tzv. Schengenského prostoru = volně prostupné 

hrabice v EU. 
ČR leží v blízkosti „ Modrého banánu“ – to umožňuje obchod se sousedními vyspělými státy. 
Bez této polohy bychom do EU nebyli začleněni. 
Nemáme přístup k moři, ale ležíme ve středu Evropy. 
 

 
Vlajka ČR (napiš, co znamenají barvy) 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

Velký státní znak ČR (napiš, co znamenají jednotlivé znaky) 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Czech_Republic.svg
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmoaOwpdTLAhUDrxoKHffUCVYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.kareldvorak.cz%2FHeraldik%2FKres_O%2FC_Kres_O.htm&psig=AFQjCNEjdFZ28oFXOvk2-_Jf0CqJ-GVSRA&ust=1458736040673304


VÝVOJ STÁTNÍHO ÚZEMÍ, POSTAVENÍ ČR V EU A VE SVĚTĚ 

1918 – vznik samostatného Československého státu 
- žili zde : Češi, Slováci a Rusíni a národnostní menšiny 

Mnichovská dohoda (1938)- odtrženo pohraničí 
1945 – obnovena Československá republika 
1.1.1993 – Samostatný Český stát 
 
Přírodní poměry České republiky 
naší republiku tvoří 2 geologické desky 

- starší : Euroasijská – Česká vysočiny 
- mladší : Africká – Západní Karpaty (hranice : Znojmo, Brno, Ostrava) 

Obě liší jak složením a povrchovými tvary, tak i vlastnostmi hornin a četností geolog. jevů 

 

GEOMORFOLOGICKÉ ROZDĚLENÍ ČR 

Geomorfologie – věda zkoumající změny povrchu planety v průběhu času 

Dva základní celky: Český masív (hercynské vrásnění) 

           Karpaty (alpinské vrásnění) 

Hranice mezi těmito dvěma celky prochází na trase Znojmo, Brno, Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ČESKÝ MASÍV 

• Prvohory – (380 – 300 mil.let) 

- mohutná vulkanická činnost 

- vznik ložisek černého uhlí 

• Druhohory 

- S a V části zality křídovým mořem 

- vznik krasových oblastí (Český kras, Moravský kras) 

- Vznik České tabule – vápencové a pískovcové sedimenty (Český ráj, Adršpašské skály,..)  

- vznik jihočeských pánví (Třeboňsko, Budějovicko) 

 



 

 

• Třetihory 

- většinu území opět pokrývá souš 

- vznik sníženin a proláklin, vyzdvižení hraničních pohoří (Šumava, Krušné hory, Krkonoše,..) 

- probuzení vulkanické činnosti – vulkanických pohoří (Krušné hory, České středohoří) 

- vznik slojí hnědého uhlí 

• Čtvrtohory 

- střídání dob ledových a meziledových 

- výskyt pevninského a horského ledovce na našem území, po jejich ústupu zde zbyly jezera 

ledovcového původu (Plešné, Černé a Čertovo), bludné balvany či kamenná moře 

- v tomto období se ustaluje modulace povrchu a říční sítě 

 

 

 

 

 

 

 

                 Obří hrnec na Světlé – Šumava                                                 Sněžka – Krkonoše 

 

 

 

 

 

 

                Myslivny - Boží dar – Krušné hory                                    Praha z Třemšína – Berounsko  

                (vodní dílo) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRACOVNÍ LIST – odevzdat do 4.2.2021 na e-mail: reditel@zsvacov.cz 
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