
Distanční výuka 8. třída  
(14. 10. až 16. 10. 2020) 

 

Milí osmáci, 

posílám vám učivo na zbylé dny tohoto týdne (zeměpis je už i na příští týden). Čtěte 

pozorně, co máte zadáno a co po vás jednotliví učitelé chtějí posílat nazpět. Vypracovávejte 

vše poctivě, ať se naučíte všechno, co je potřeba. Kdyby nastal jakýkoliv problém, tak 

neváhejte kontaktovat mě nebo učitele jiného předmětu. Připomínám, že výuka je povinná 

a může být i hodnocena. 

Do konce týdne nebudete mít žádné videohodiny, ty vás čekají až v příštím týdnu. Jejich 

rozvrh se objeví na stránkách školy nejpozději v neděli večer (společně se zadáním na celý 

týden). V zadání bude také napsáno, co si máte na videokonferenci připravit. Budete mít 

online hodiny matematiky, češtiny, angličtiny, němčiny a chemie/přírodopisu (některé 

budou 2x týdně). Prosím všechny, aby používali kamery (pokud je to možné). Zvuk je pro 

výuku nezbytný, řešili jsme to ve škole, tak doufám, že již máte všichni mikrofony. Pokud 

ne, je potřeba to vyřešit (ve škole si lze zapůjčit potřebné vybavení). 

V tomto týdnu jsme měli v plánu společně napsat dvě prověrky (PŘ a D) – nezapomněla 

jsem na ně a zadala jsem vám je formou online testů. Odkaz je na stránkách školy u učiva 

pro vaši třídu a také v zadání u konkrétního předmětu. Máte tam i počet bodů nutný na 

získání určité známky. Využijte to a vypracujte testy poctivě, nápovědu můžete hledat 

v sešitě, učebnici i na internetu a samozřejmě hlavně ve svých hlavách. Pokud se test 

někomu nepovede, klidně si ho může zopakovat – budu počítat ten lepší pokus z prvních 

dvou. 

Přeji všem hodně sil a pevnou vůli do práce.  

Jarmila Štouralová 

  



Matematika 8 (14. 10. až 16. 10. 2020) 
Druhá odmocnina:  

cv. 1 – vypočítej z paměti hodnotu odmocniny 

cv. 2 – udělej odhad odmocniny a následně si ověř svůj typ na  kalkulačce (=počítačce) 

 

 

  

odhad odhad 



Pythagorova věta: 

cv. 2 a 3 – pomocí obsahů čtverců (Pythagorovy věty) urči, zda je trojúhelník pravoúhlý 

cv. 4 – dopočítej zbývající stranu trojúhelníku – pošli mi délky stran, které ti vyšly 

 

 

 

  



Český jazyk 8 (14. 10. až 16. 10. 2020) 

Mluvnice 

Do SŠ nadpis: 

Slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis 

zelený PS – str. 37 – tabulka (projít si, zvýraznit) 

- str. 37/cv. 1, 2 (vypracuj do následující videokonference) 

- str. 38/cv. 3,4,5 (vypracuj do následující videokonference) 

Do SŠ nadpis: 

Výslovnost a psaní přejatých slov 

zelený PS – str. 39 – tabulka (projít si, zvýraznit) 

- projít si na str 39/ cv. 1, 2 

- projít si na str. 40/ cv. 4 

- do sešitu vypiš problematická slova, ve kterých si myslíš, že bys chyboval/a 

Literatura 

Do sešitu si vlep následující informace, které se vztahují k ukázce z minulé hodiny – „Kráska a 

zvíře“ – František Hrubín. 

- přirovnání = porovnání dvou jevů na základě společné vlastnosti (př. dívčina víčka jsou 

přirovnána k plátkům bílé růže) 

- protiklad (oxymorón) = spojuje slova protichůdného významu (př. rudé růže X černý 

břečťan) 

Literární žánry: 

1. lyrika – důraz na city, pocity, nálady, dojmy 

a) osobní  

b) přírodní… 

2. epika – důraz na děj, vyprávění příběhu 

a) velká 

b) střední 

c) malá 

3. drama – určeno pro jevištní provedení 

- hra se člení na akty (jednání), scény (výměna jednajících osob), výstupy (změna počtu 

jednajících osob) 

- základní žánry: tragédie, komedie, činohra 

- autor divadelních her = dramatik 

- dialog = rozhovor 2 osob 

- monolog = promluva 1 osoby 

- prolog = úvodní část (seznámení se s prostředím, postavami) 

- epilog = závěrečná část (shrnutí hl. myšlenky)  



Anglický jazyk 8 (14. 10. až 16. 10. 2020) 
Domácí příprava: 

Učebnice str. 11/cv. 4 ústně přiřadit názvy sportů k obrázku 

Učebnice str. 11/cv.5 – do sešitu: přiřadit vybavení k danému sportu v tabulce 

Pracovní sešit str. 8/cv. 1,2,3 

Pracovní sešit str. 9/cv. 4,5,6 

Opakovat/učit se slovíčka Unit 1 

 

Chemie 8 (14. 10. až 16. 10. 2020) 
Nauč se další značky prvků:  K – draslík, Zn – zinek, Au – zlato, Si – křemík, P – fosfor  

Rozlušti následující chemický rébus: (na prvky, které ještě neznáš, použij tabulku)  

 (uhlík) (vodík) E M (jód) E ~    (dusík) E (zinek) Á M  L E P (síra s háčkem) Í 

(dusík) (zlato) (draslík) (uran).  

(křemík) (uhlík) E  (dusík) E (nikl s čárkou) (síra) (sodík) D (sodík s čárkou), 

(hliník) E  V  (síra) (kyslík) U (vápník s háčkem) (síra) (dusík) (kyslík) (síra) (titan) 

(fosfor) Ř (jód) (sodík s čárkou) (křemík s háčkem a čárkou)  

(dusík) E (sodík) (vodík) (radium) D (jod) (tellur) L (dusík) É  

(kyslík) (bor) J E (vanad) (yttrium). 

Správnost si ověříš příští týden při videokonferenci. 

   

Přírodopis 8 (14. 10. až 16. 10. 2020) 

Tkáně 

Následující odkaz ti otevře slíbenou prověrku z přírodopisu.  

https://forms.gle/Nx8V2yEugUu5b7RG6 

Čeká tě 10 otázek. Na jedničku potřebuješ získat alespoň 8 bodů. Na dvojku 6, na trojku 4, 

na čtyřku 2 a  ... dál už, doufám, nikdo neklesne. 

Pokud nejsi se svým výkonem spokojený (spokojená), test si klidně zopakuj - budu počítat 

ten lepší pokus. 

Tento test vypracuj nejpozději v pátek 16. října 2020.  

https://forms.gle/Nx8V2yEugUu5b7RG6


Německý jazyk 8 (14. 10. až 16. 10. 2020) 
Einheit 1 

● Do konce tohoto týdne, budou mít všichni ve slovníčku opsaná slovíčka z 1. okruhu.  

● Pracovní sešit 

str. 10/ cv. 1 – Doplň přivlastňovací zájmena 

str. 11/ cv. 5 - Spojuj 

● Projdi si gramatický přehled ve školním sešitě – Předložky se 3. a 4. pádem 

● Vytiskni nebo překresli pracovní list  – Wo ist der Hund? (Kde je pes?) – nalep do školního sešitu 

Doplňuješ správnou předložku! pozn. – DIE HÜTTE=BOUDA 

➔ vše zkontrolujeme další týden při videokonferenci 

 

 

  



Fyzika 8 (14. 10. až 16. 10. 2020) 
Úkol: Vyřeš křížovku a doplň tajenku do věty: 

„Přímočaré šíření světla se využívá v ………………………………………………………….. !“ 

 

 

 

 

Dějepis 8 (14. 10. až 16. 10. 2020) 

Třicetiletá válka 

Následující odkaz ti otevře slíbenou prověrku z dějepisu.  

https://forms.gle/PhuCVe5cCya74yB59 

Čekají tě 4 úkoly, za které můžeš získat až 21 bodů. Na jedničku potřebuješ získat alespoň 

18 bodů. Na dvojku 15, na trojku 10, na čtyřku 6 a  ... dál už, doufám, nikdo neklesne. 

Pokud nejsi se svým výkonem spokojený (spokojená), test si klidně zopakuj - budu počítat 

ten lepší pokus.  Tento test vypracuj nejpozději v pátek 16. října 2020. 

  

https://forms.gle/PhuCVe5cCya74yB59


Zeměpis 8 (14. 10. až 23. 10. 2020) 
Středa 14.8.2020  Přepište si do sešitu nebo vytisknete a nalepte 

Národy, jazyky a kultura Evropy 

1) INDOEVROPSKÁ SKUPINA 

A – slovanská (Češi, Slováci) 
B – germánská (Němci, Angličané, Švýcaři) 
C – románská (Francouzi, Španělé, Švýcaři) 

2) URALSKÁ SKUPINA -  ugrofinský jazyk (Finové, Maďaři, Estonci) 

Jedno národnostní stát – stát – jeden jazyk (Španělé, Portugalci, Češi) 

Mnoho národnostní stát – stát – více jazyků (Švýcaři – Nj, F, I, … Belgičani – vlámština, 

valonština) 

• Míšení národů vede ke vzájemnému ovlivňování kultur (dříve stěhování národů, 

dnes migrace) – možnost konfliktů (národnostní, náboženské). 

• Náboženství: 

1. Římsko-katolické: (Polsko, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Irsko, Francie, 
Lucembursko, Belgie, Rakousko aj.) 

2. Protestantské: (Anglie, Nizozemí, Švýcarsko, Island, část Německa aj.) 
3. Pravoslavné: (Řecko, Rusko, Bulharsko, Srbsko) 
4. Islám: (Bosna a Hercegovina, část Albánie)  

HUSTOTA ZALIDNĚNÍ 

• Historie: Základy dnešního osídlení položilo zemědělství mladší doby kamenné. 
Populační nárůst během průmyslové revoluce. Na přelomu 19. a20. století vlna 
emigrace hlavně do Ameriky. V 50. letech 20. století populační exploze. 

• Nejhustěji osídlený světadíl (60 ob/km²), 2x více než světový průměr. 
• Evropa = „starý svět“ = opravdu stárne průměrný věk 78 let Většina států 

záporný nebo nulový přírůstek obyvatel. 
• Evropa se člení: 

a) jádrové oblasti-okolo 150 ob/km²: V. Británie-Anglie, Benelux, Severovýchodní Francie, 

Porúří, Porýní, Sasko, Slezsko, Pádská nížina, Moskevská a Sankt Petěrburská oblast 

(středisky jsou obrovská města). 

b) periferní oblasti 35 ob./km²: Skandinávie, Irsko, Portugalsko, severní Rusko a Ural, Island 

největší hustota – Monako – 18 005           nejmenší hustota – Island – 3 

- Gibraltar 4 348                                                 Rusko – 8 

- Vatikán 1 913                                                   Norsko 16 

- Malta – 1 418 

 

- ČR 133 



PRACOVNÍ LIST 

Kontrola bude provedena po návratu do školy 

KOLIK ŘEČÍ ZNÁŠ TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM – spoj čarou se skupinou 

jazyků 

POUR FAVOUR – GRACIAS (španělsky)                 UGROFINSKÝ J. 

PROSÍM – ĎAKUJEM (česko – slovensky)             SLOVANSKÝ J. 

BITTE – DANKE (německy) 

MOLIM – HVALA (chorvatsky)                                GERMÁNSKÝ J. 

S´IL VOUS PLAIT – MERCI (francouzky) 

PLEASE – THANK YOU (anglicky)                            ROMÁNSKÝ J. 

пожалуйста – спасибо (rusko) 

OLKAA HYVÄ, [OLKÁ HÜVÄ] - KIITOS, [KÍTOS] (finsky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Pondělí 19.10.2020 

Přepište si do sešitu nebo vytisknete a nalepte 

 (úkoly a pracovní listy budou kontrolovány po návratu do školy) 

DOPRAVA 

velmi hustá dopravní síť – silniční (dálniční), železniční i letecká, říční, potrubní 

- díky celosvětově výhodné dopravní poloze má významné přístav (Rotterdam, 

Hamburg, Antverpy, Terst) 

- Vyhledej v mapě v které zemi přístavy leží: 

 

- Rotterdam - ………………………………………. 

- Hamburg -    ……………………………………… 

- Antverpy -    ……………………………………… 

- Terst -           ………………………………………. 

 

PODNEBÍ EVROPY 

Vliv má: zeměpisná šířka, nadmořská výška, vzdálenost od oceány 

Oceánský charakter – Z část Evropa – dostatek srážek, malé rozdíly mezi létem a zimou, mezi 

dnem a nocí 

Kontinentální charakter – směrem k V Evropě – úbytek srážek, rozdíly mezi nocí a dnem, 

rozdíly v ročních obdobích 

Atlantský oceán – velký vliv díky Severoatlantskému proudu – v zimě průměrné teploty 

výrazně vyšší než ve stejných místech v S Americe. 

Evropa patří do tří podnebných pásů severní polokoule.  
- Na nejzazším severu je to studený pás se dvěma oblastmi: arktickou a subarktickou.  

- Většina Evropy leží v severním mírném pásu.  

- Jižní Evropa leží z části ve středomořské oblasti subtropického pásu.  
 

Podnebí určuje charakter vegetace. 

 

 

 

 



středa 21.10. 2020 – vytiskněte nebo přepište do sešitů 

 

 Přírodní krajiny  
Přírodní krajiny tvoří vegetační pásma, ta jsou závislá na podnebných poměrech. Do Evropy 
jich zasahuje osm:  
 
1. mrazové pustiny  
- oblasti kolem severního polárního kruhu  
- jsou domovem ledních medvědů, sovic sněžních, polárních lišek  
 
2. tundry s mechy, lišejníky a lesotundry  
- tundra je po většinu roku zmrzlá, nejčastěji pokrytá mechy a lišejníky  
- do lesotundry vstupují rostliny i živočichové jak z tundry, tak z tajgy, krajina je otevřená, ale 
ostrůvkovitě porostlá keři a stromy (břízy, borovice, modříny, smrky)  
 
3. tajga s jehličnatými lesy  
- lesy se rozprostírají po celé severní Evropě  
- potulují se v nich medvědi, vlci, jeleni, rosomáci, rysi, losi, ptáci, veverky, …  
 
4. smíšené a listnaté lesy  
- jsou tvořené dubem, jasanem, bukem a jehličnany  
- jsou domovem veverek, vysoké zvěře, divokých kanců, lišek, zajíců, ježků a mnoha druhů 
ptáků  
 
5. stepi a lesostepi se suchomilnými travami  
- travnaté oblasti střední Evropy jsou z velké části využívány pro zemědělství, ale poskytují 
také obživu mnoha savcům a ptákům  
- sokoli a orli loví koroptve, křepelky, myši, krtky, krysy a další malé živočichy tohoto pásma 
  
6. subtropické suchomilné lesy a trnité křoviny  
- na nejjižnějších cípech Evropy, kolem Středozemního moře  
- daří se zde olivovníkům, cypřišům a borovicím piniím  
- na teplém slunci tohoto pásma se vyhřívají hadi, ještěrky a želvy  
 
7. pouště a polopouště v kaspické oblasti  

 

8. vysokohorské oblasti  
- horská pásma Alp  
- žijí zde např. svišti, kamzíci  
- mezi nečastější alpské květiny patří tmavomodrý hořec a trsovitý plesnivec alpský 

 

 

 

 



Splň úkol a pak si mapu vegetačních pásem nalep do sešitu!  

(kontrola bude provedena po návratu do školy) 

Vybarvi vegetační pásma (použij atlas nebo internet – hranice vegetačních pásem máš 

naznačené v mapě) 

1. mrazové pustiny  

2. tundry s mechy, lišejníky a lesotundry  

3. tajga s jehličnatými lesy 

4. smíšené a listnaté lesy  

5. stepi a lesostepi se suchomilnými travami  

6. subtropické suchomilné lesy a trnité křoviny  

7. pouště a polopouště v kaspické oblasti  

8. vysokohorské oblasti  

 
 

 

 

 


