
DISTANČNÍ VÝUKA 8. TŘÍDA  
(12. 4. až 16. 4. 2021) 

Milí osmáci, 

posílám vám práci na další týden. Sledujte prosím pozorně termíny videokonferencí, vzhledem 

k tomu, že se část dětí na 1. stupni vrací do školy, může docházet k nějakým změnám. 

Nezapomínejte zapínat kamery, nečekejte na vyzvání učitelů. Při jakémkoli problému mě 

kontaktujte. 

Přeji všem hodně sil, pevnou vůli a chuť do práce.  

Jarmila Štouralová 

 

Anglický jazyk 8 (12. až 16. dubna 2021) 

Úkoly na tento týden do pátku: 

• Učebnice str. 54/ přečíst a přeložit článek „A year abroad“ + vypracovat do školního sešitu 

související cvičení 1, 2. 

→ Ve cvičení 2/str.54 spojujte věty ze sloupce A spolu s větami ze sloupce B spojkou because 

(protože). Mrkněte na příkladovou větu. Do školního sešitu. 

• PS – vypracujte stranu 47. Cvičení 6 – vždy si vyberte možnost dle zadání. Například zadání 

1: two parts of your country. Máte porovnat dvě části naší země → Např. Vacov is prettier 

than Čkyně. The Šumava region is prettier than Central Bohemia. 

online test comparative adjectives - II. stupeň přídavných jmen: 

https://forms.gle/sdUY2nXoa39Nfdoq6 

Test bude hodnocen! Do pátku, děkuji. 

 

 

Chemie 8 (12. až 16. dubna 2021) 

Oxidy, sulfidy - opakování  
Vypracuj test na odkazu: https://forms.gle/UmyGCLQKT5Q1rt5TA  

Test bude hodnocen známkou. 

 

https://forms.gle/sdUY2nXoa39Nfdoq6
https://forms.gle/UmyGCLQKT5Q1rt5TA


Matematika 8 (12. až 16. dubna 2021) 

Tělesa 

A) VIDEOHODINY 

Úterý 

 



Čtvrtek 

 

 

 



B) PROCVIČOVÁNÍ  (úlohy pošli) 

 

 

 

 

 

 

 

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

Zahraj si na učitele. Označ příklady, které jsou správně ✓.  

Chybné výsledky oprav nebo jim změň zdání, tak aby byl výsledek správný – můžeš 

si vždy vybrat, co je výhodnější. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

poznámka – takto je zadaná úloha v PS, budeme tedy předpokládat, že dveře nemají 😊 
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D) NA 1  (dobrovolné) 

Urči hodnotu otazníků. 

 

   

 

 

 

  



Český jazyk 8 (12. až 16. dubna 2021) 

Mluvnice 
Videokonference č. 1 

- do sešitu školního si vlep následující informace 

- vytiskni si pracovní list 

Vedlejší věta přívlastková 

- závisí na podst. jménu (popř. zpodstatnělém jménu) věty řídící 

- funguje stejně jako přívlastek 

- pomůcka: Pokud něco rozvíjí podstatné jméno, jedná se vždy o přívlastek! 

▪ Pokud se celá vv týká podstatného jména (upřesňuje jej, podává nám 

o něm další informace), jedná se o vv přívlastkovou 

- spojovací výrazy: který, kterému, jemuž, jenž, kdo, co, jaký, čí, kde, kdy, že, aby, jak… 

- ptáme se: jaký, který, čí 

Pracovní list 

1. Podtrhni vv a urči její druh: 

Zúčastnil se přednášky profesora Wernera, který pro něj byl velkým vzorem. 

Vřele děkoval člověku, jemuž vděčil za mnohé. 

Dostal jsem nápad, že v noci půjdeme postrašit vedlejší chatku. 

Jana dostala skvělou nabídku, aby šla pracovat pro zahraniční firmu. 

Povrch Islandu, který leží 950 km na západ od břehů severní Evropy, tvoří většinou náhorní 

planiny s lávovými poli a ledovci. 

Dům, v němž bydlíme, stojí hned u hlavní silnice. 

Měl jsem pocit, jako by mi někdo koukal přes rameno. 

Na otázku, proč to udělal, neuměl odpovědět. 

Vesnice, odkud pochází moje maminka, se jmenuje Lhotka. 

Neměl jsem ani pomyšlení na to, abych se dotkl jídla. 

Bylo mi řečeno, že mám odejít. 

Nakonec bylo odhaleno, že byl nevinný. 

Vznesl stížnost, že jsou sousedé hluční. 

Poradila mi, že mám začít od začátku. 

Který z vás to byl, se zatím nezjistilo. 

Zahlédl psa, který patřil spolužákovi. 

Stále zvažuje, který telefon si koupí. 



Už vím, který způsob je lepší. 

Mnohokrát jej žádal, aby s tím přestal. 

Aby neusnul, vypil tři kávy. 

Dělal vše možné, aby zahladil stopy. 

Byla to poslední výzva, aby odhodil zbraň. 

Byla vyslovena prosba, aby se zamyslel nad svým chováním. 

Požádali jej, aby se zamyslel nad svým chováním. 

Všichni se sešli, aby jej poprosili o pomoc. 

Snad nikdy se nestalo, aby se zamyslel nad svým chováním. 

Stále nevěděl, která škola by pro něj byla nejlepší. 

Rád oslovuje lidi, jež jej zaujmou něčím zvláštním. 

Na případ se vztahovala promlčecí lhůta, která měla obecný rozsah tří let. 

Římané se báli lidí z lesů, jež pro ně byli necivilizovaní pohané. 

Dopis, který napsal jeho otec, ležel na stole. 

 

2. Doplň interpunkci a urči druh vv. 

Hledala bezpečné místo kde by se cítila bezpečně. 

Závodníci kteří projeli cílem byli uvítáni potleskem. 

Nevěděla na kterého z nich se může spolehnout. 

Který člen klubu byl vrahem je odhaleno až na konci knihy. 

Je to zatím jediný student který byl vyloučen za podvod. 

Utrpělo tím jeho jméno jež bylo nenávratně pošpiněno. 

Petra přišla s nápadem že se složíme všichni na dárek pro Toma. 

Že se složíme na dárek pro Toma s tím přišla Petra. 

Že se ho vůbec ptal jej mrzelo ještě hodně dlouho. 

Podali návrh, abych vypracoval koncept projektu. 

 

3. Nahraď potržený VČ vedlejší větou přívlastkovou. 

Ten rozbitý hrneček vyhoď. 

To špinavé nádobí běž umýt. 

Ten křivý sloupek musíte vyrovnat. 

Ten chybně spočítaný příklad opravte. 

Jirka miloval maso připravené na grilu 



Videokonference č. 2 

- do sešitu školního si vlep následující informace 

- připrav si modrý PS8  

Přístavek 

= rozvíjející větný člen souřadně spojený s jiným větným členem na základě vztahu 

přistavování 

- pojmenovává tutéž skutečnost jinými slovy jako větný člen, k němuž je volně připojen 

– přistaven 

- základem je nejčastěji podstatné jméno 

- je z obou stran oddělen čárkou, v mluveném projevu pauzou 

- př. Antoním Dvořák, světově proslulý skladatel, žil i v USA. 

- př. Té ženě, mojí mamince, to slušelo. 

- TGM, první československý prezident, je dodnes uznávaným politikem. 

- Božena Němcová, známá česká spisovatelka, byla ve své době zastánkyní ženských 

práv. 

- Sněžka, naše nejvyšší hora, se nachází v Krkonoších. 

 

Videokonference č. 3 

- připrav si učebnici, sešit školní a modrý PS8 

- vypracuj online test – až po této hodině (bude tam i vv přívlastková) – bude 

hodnocen známkou 

https://forms.gle/APdni1beUQvfEusf6 

 

Sloh 
1. Jsi rád na světě? Napiš 10 důvodů, proč. (Stačí v heslech.) 

2. Co je pro tebe domov? Vyjádři pomocí 4 vět (souvětí). Snaž se použít co nejvíce 

básnických prostředků (např. přirovnání, metafora, personifikace, epiteton…) 

Své vypracované odpovědi mi odešli na sladkova@zsvacov.cz 

 

Literatura 
- příští týden budu vybírat čtenářský deník  

 

https://forms.gle/APdni1beUQvfEusf6
mailto:sladkova@zsvacov.cz


Německý jazyk 8 (12. až 16. dubna 2021) 

EINHEIT 3 

● Připrav si na videokonferenci následující text MEIN TAG 

MEIN TAG 

Am Morgen (1) ________________mein Wecker. Ich (2)____________      ______ und ich (3) 

_____________ mich. Dann (4) ________________ ich mich an, ich (5) __________________ 

und ich (6) _______________ meine Zähne.  

Dann (7) ____________ ich zur Schule. Am Vormittag (8) ________ ich in der Schule und (9) 

____________ viel. Nach der Schule gehe ich nach Hause und ich (10) _____________ zu 

Mittag. Am Nachmittag (11)  _____________ ich meine Hausaufgaben. Dann (12)  

_____________ ich meine Freunde und wir _______________. Am Abend (13)  

______________ ich mit meiner Familie zu Abend. Nach dem Abendessen (14)  ____________ 

ich __________. Dann (15) ______________ ich ins Bett und ich (16)  _____________. In der 

Nacht (17) ______________ ich. 

● učebnice 

str. 31/ cv. 9a – Přelož do sešitu. Zkontrolujeme příští videokonferenci. 

● Do pátku vyplň online kvíz - Opakujeme časování slovesa HELFEN a ESSEN (bude hodnoceno) 

https://forms.gle/W8dF1DENT7b2ntBv8 

 

 

Přírodopis 8 (12. až 16. dubna 2021) 

Opakování 
V PS na str. 29 je test, ve kterém je 16 otázek z oblastí anatomie člověka, které jsme již 

probrali. Výsledky zadej do formuláře na odkazu a dozvíš se, kolik máš bodů. Test je docela 

těžký proto neváhej a klidně si vyhledej potřebné informace na internetu nebo v učebnici. Tato 

práce je povinná, ale není na známky. Úspěšní luštitelé (= 13 a více bodů) mohou získat 1. 

https://forms.gle/Le9oPU6CQLPfZfw98  

 

  

https://forms.gle/W8dF1DENT7b2ntBv8
https://forms.gle/Le9oPU6CQLPfZfw98


Dějepis 8 (12. až 16. dubna 2021) 

Emancipace žen   
uč. str. 99 až 102    SVOU PRÁCI MI POŠLI – budu ji hodnotit známkou 

1) Pomocí učebnice odpověz na otázky (= žluté puntíky na str. 100) 

• Jak vypadal tradiční model rodiny? Proč myslíte, že se toto uspořádání 

vyvinulo? 

 

• Jak se ženy dostávaly do existenčních problémů a jak je mohly řešit? 

 

 

• Proč bylo potřeba, aby se ženy vzdělávaly? 

 

 

• Jakou roli v emancipaci žen sehrály velké války? 

 

 

2) Zjistěte, v jakém roce bylo zavedeno volební právo pro ženy v těchto zemích:  

 • USA  • Španělsko  

 • Německo  • Švýcarsko  

 • Francie  • Saudská Arábie  

 • Itálie  • Česká republika  

Můžeš použít mapu na odkazu: Mapa nabytí volebního práva žen ve světě 

Porovnej, jak si v tomto ohledu vedla naše republika: 

 

3) Je dnes postavení žen a mužů ve společnosti rovnocenné? Napiš, proč si to myslíš. 

 

  

https://www.queergeography.cz/geografie-sexualit/feministicke-geografie/mapa-nabyti-volebniho-prava-zen-ve-svete/


Fyzika 8 (12. až 16. dubna 2021) 

- poznámky si přepiš nebo vlep do sešitu fyziky: 

Elektrické napětí 

- elektrické napětí je fyzikální veličina 
- označení: U 
- jednotka: volt (V) 
- schéma převodů jednotek napětí: (MV=megavolt, kV=kilovolt, mV=milivolt) 

 
- napětí se měří voltmetrem 
 

Chemické zdroje stejnosměrného elektrického napětí 

- zdroje elektrického napětí se nazývají elektrické články 
- baterie – je sestavena z několika článků, v ručních svítilnách bývá plochá baterie (ta je 
složena ze 3 článků), nebo několika tzv. monočlánků  
- chemický zdroj napětí lze získat tak, že do elektrolytu ponoříme 2 elektrody z různých 
vodivých látek (elektrody = kovové destičky, elektrolyt = roztok, např. roztok kuchyňské soli, 
zředěná kyselina chlorovodíková)  
- elektrochemické články = galvanické články - přehled:  

→ zinkouhlíkový 

→ alkalický 

→ rtuťový 

→ stříbrooxidový 

→ lithiový 

→ olověný 
- některé galvanické články lze dobíjet, nejznámější je olověný akumulátor 
 
Úkol: (vyřešíme společně při videokonferenci ve čtvrtek 15.4.) 

 

Doplň k obrázku:  

salmiak; kovová čepička; uhlíková tyčka; 

zalévací látka z izolantu; zinková nádoba; 

oxid manganičitý s práškovým uhlíkem    



Zeměpis 8 (12. až 16. dubna 2021) 

Milí osmáci, 

tento týden se dozvíte o druhé části průmyslu – ZEMĚDĚLSTVÍ. Poznámky si přepište nebo 

vytiskněte a nalepte a vyplňte pracovní list. Nezapomeňte PL odeslat do ČTVRTKA 15.4.2021 na 

mou e-mailovou adresu. Přeji vám hezký týden. Snad se už opravdu blíží doba, kdy se uvidíme. 

 

ZEMĚDĚLSTVÍ ČR 

1) Zemědělská výroba 

2) Lesní hospodářství 

3) Vodní hospodářství 
 

Faktory ovlivňující zemědělství : 

1) Poloha 

2) Podnebí 

3) Počasí 

4) Půdy 

5) Lidská činnost 
 

Zemědělská půda v ČR 

- louky 

- Orná půda 

- Pastviny 

1) zemědělská výroba 

- 4 kategorie zemědělských oblastí určujeme podle : 

- 1) Obilnářsko – kukuřično – řepařská 

- nadmořská výška do 200 m.n.m – černozem 

- průměrná roční teplota 8-9°C 

- Pěstování : pšenice, kukuřice, cukrovka, vinná réva, zelenina + ovoce, olejniny 

- Chov : prasata, skot, drůbež 

- Česká tabule, Dolnomoravský Úval,  Dyjsko – svratecký úval 

2)Obilnářsko  - řepařská 

- úrodné hnědozemě Polabí, Hornomoravský úval, Slezské nížiny 

- Pěstování :  ovoce a zelenina, vinná réva, chmelařství, pšenice, žito, kukuřice 

3)Bramborářská oblast 

- vrchovin 600 – 700 m.n.m. 

- Českomoravská vrchovina,  jih Středočeské pahorkatiny, Plzeňská pahorkatina, Karlovarská 

vrchovina 

- Pěstování : brambory, oves, žito, len 

- Chov : vepř, skot 

4)Pícninářská oblast 

- nad 700 m.n.m. 

- průměrná roční teplota do 7°C 

- louky a pastviny 

- Pěstování : len, ječmen, pšenice ke krmení  - nízké výnosy 

- Chov : skot, ovce 



Živočišná výroba 

- skot (pro mléko a maso) 

- prasata (maso, sádlo) 

- drůbež (maso, vejce) 

- ryby (maso – sezónní) 

- včely (med, včelí vosk) 

Rostlinná výroba 

- obiloviny (pšenice, žito, oves, ječmen, kukuřice) 

- okopaniny (brambory, cukrová řepa) 

- olejniny (řepka olejka, mák, slunečnice) 

- ovoce (jablka, hrušky, třešně, …) 

- zelenina (okurka, cibule, salát,…) 

- luskoviny ( hrách, fazole, čočka) 

- přadné rostliny (len, konopí) 

- chmel a vinná réva 

 

2) Lesní  hospodářství 

- udržuje a obnovuje výsadbu lesa a těží dřevo 

- Lesy v ČR :  

- 4/5 plochy 

- jehličnaté lesy 

- ½ monokultura (smrk – rychle roste x málo odolný) 

- zabývá se :  

- a) těžba dřeva 

- b) sběr plodů 



- c) zpracování silic a pryskyřic 

- d) ochrana a správa porostů (CHKO, NP, atd.) 

- význam lesa : 

- a) ozdravění ovzduší 

- b) zpomalení eroze půdy a odtoku vody 

- c) snížení výparů 

- d) relaxace 

3) Vodní hospodářství 

- zabývá se hospodařením s vodou 

- čistění a výroba pitné vody 

- zadržování vody (rybníky a přehrady) 

- provoz vodovodních a kanalizačních sítí 

- péče o přehrady a rybníky 

- Chov : ryby a vodní ptactvo (husy, kachny) 

- spotřeba vody : nejvíc průmysl 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list prosím vyplnit a poslat do čtvrtka 15.4.2021 na e-mail: reditel@zsvacov.cz 

Poznej rybu 
 

……………………………………………………………………..  …………………………………………………………………… 

mailto:reditel@zsvacov.cz


IKT 

ÚKOL NA TÝDEN (ODEVZDAT DO 13. 4. 2021) 

• nakresli si vlastní pozadí 

• vlož postavu, která bude sama neustále "lítat" náhodnou rychlostí v jedné přímce nahoru a 

dolů 

• využij zelený blok náhodné číslo 

• prográmek pošlete na mail: admin@zsvacov.cz 


