
Zdravím všechny osmáky! 

V tomto školním roce již proběhlo 1. kolo testování naší třídy ve čtenářské a matematické 

gramotnosti. V nejbližší době by mělo proběhnout 2. kolo. Testováni budete z domova. 

Prosím všechny o spolupráci a každodenní sledování stránek naší školy, kde vám budou 

poskytnuty veškeré informace k tomuto testování. Protože se k testování budete muset 

přihlásit, budou vám zaslány přihlašovací údaje na školu online. Proto opět apeluji, každý den 

otevřít školu online a zkontrolovat email! A snažte se, ať vaše výsledky jsou, co nejlepší! 

Děkuji!                                                                                                                Jana Krbková 

Učivo pro 8. ročník: 14. – 17. 4. 2020 

Německý jazyk: 

Někteří mi ještě neodeslali cvičení z minulého týdne 10 vět – Was musst du heute machen? 

Prosím o nápravu! 

Einheit 3 

● do školního sešitu si opiš nepravidelné časování slovesa helfen  

 

 

 

 

 

 

 

 

● učebnice -  str. 31/ cv. 8 – ústně  

● pracovní sešit – str. 29/ cv. 8, str. 30/ cv. 9 

● Vyplň online testík na stránkách školy – procvičujeme časování nepravidelných sloves 

essen a helfen. 

https://forms.gle/FBdZE75vKiuHyZdv9 

● Stále si procvičuj slovní zásobu Einheit 1 – 3 (aplikace WordTrainer Fraus). 

HELFEN (POMÁHAT) 

ich helfe    wir helfen 

du hilfst    ihr helft 

er/ sie/es hilft   sie/Sie helfen 

Sloveso helfen – se pojí se 3. pádem (pomáhat komu čemu) 

Ich helfe  dem/meinem Vater. (člen DER – se mění ve 3. p. na DEM) 

Ich helfe der/ meiner Mutter. (člen DIE → DER) 

Ich helfe dem/meinem Kind. (člen DAS → DEM) 

č. mn. Ich helfe den/meinen Eltern. (člen DIE → DEN) 
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Matematika: 

Násobení mnohočlenů  

Již jsme dělali v tomto školním roce („kamarádi“). Pro vás opakování, tak hurá do toho ! 

Kdo neví, nalistuje si školní sešit. Použití vzorce: am . an = am+n. Pozor na násobení celých čísel: 

pravidla: + . + = +;   + . - = -;   - . + = -;   - . - = +! 

1. násobení jednočlenu jednočlenem: 

a) 4a . 8ab =                                                        e) -2a2 b3 . (-ab) . (-4ab4) =  

b) 6a3b2 . (–7ab3) =                                            f) - 
3

8
 p5 . 

4

9
 p3 =  

c) 0,2xy . 1,5y3 =                                                g) – 4x . 3y . 2x2 . (-0,5y) =         

d) (–2x2y3) . (–5x4y2) =                                      h) – 6k3 . (- 4k2l4) . 2kl3 =  

2. násobení mnohočlenu jednočlenem: 

a) 5r. (2r – 0,2) =                                               e) – 6 . (2a + 3b) = 

b) (– 3s2) . (– s – 2s2r) =                                    f) (2x – 3) . (- 3x2) =       

c) – 2x . (4x – y) =                                              g) 6a2 b . (3a – 5a2 + 7ab) = 

d) 4. (3a – 5b) =                                                 h) m . (4m2 + 6m - 1) = 

3. násobení mnohočlenu mnohočlenem: 

a) (6a + b) . (a – 5b) =                                                e) (y2 – 2) . (9x – 5) = 

b) (m + 1) . (3m2 – 5m) =                                          f) (4 – 6x + y2) . (y – 3) = 

c) (5u – 3v) . (5u – 2) =                                              g) (3x – y) . (5x – 3y + 1) =   

d) (3u + v3) . (2v – 1) =                                               h) (2y – 3) . (3x + 5x3 + 2) = 

(Po odstranění závorek roznásobením, nezapomeňte sečíst nebo odečíst jednočleny, které 

půjdou – sčítání a odčítání mnohočlenů) 

+ další příklady: 
 

a) 12x  4x2  6   

b) 15a  66a 8   

c) 5x2  7y  48x2  9y   

d) 42x  3y  5x  2y  

e) xx  3  x  2x  3   

f) xx  2 x  4x  2                      Výsledky těchto 6 příkladů a) – f) mi pošli! 



Fyzika: 

- učebnice Fyzika 4: str. 14 – 19 kapitoly: Elektrické napětí, Chemické zdroje stejnosměrného 

elektrického napětí (viz. příloha v domácích úkolech, nafocené stránky učebnice) 

- tyto poznámky si vytiskni a nalep nebo přepiš 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 



Český jazyk: 

Prosím o pravidelné každodenní přihlášení na ŠKOLU ONLINE. Děkuji. 

Mluvnice: 

 OPČ 1 str. 22 / cv. 5, str. 23 / cv. 6a (doplň čárky do souvětí) 

 

 uč. str. 99 / cv. 2a – toto cvičení jste mi posílali minulý týden, doplňovali jste do textu čárky, 

nyní u stejných vět uděláte grafický zápis souvětí a pošlete na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

Nápověda: Bylo mi divné, kam najednou tak všichni pospíchají. 1VH, kam 2VV. 

 

 do sešitu mluvnice si nadepiš: Druhy vedlejších vět (podle uč. str. 100 až 102 si ke každému 

druhu vypiš alespoň 1 příklad a pod každou větu si napiš grafický zápis souvětí) 

Nápověda: Přísudková 

  Nejsem z těch, kdo umějí jiným lichotit. 

  1VH, kdo 2VV přísudková. 

 

Sloh:  

Zapiš si do slohového sešitu: Úvaha (poté vytiskni , vlep, nebo přepiš tabulku a doplň ji) 

 rozhodni, co je správně, zakroužkuj písmeno 

 z písmen poskládej tajenku  _  _  _  _  _  _  _  _    (nápověda: druh otázek)  

 z uč. str. 157 vypiš konkrétní příklady těchto otázek 

 vyfoť stránku v sešitě a pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

O úvaze platí, že …. ANO NE  

je funkčním stylem odborným P E  

vyvozuje závěry Č B  

odráží životní zkušenost N Z  

vyskytuje se pouze v mluvené podobě T Ř  

autor nezaujímá osobní stanovisko V I  

má některé shodné rysy s výkladem K O  

autor vysvětluje určitý problém É S  

autor nabízí možnosti řešení C D  

 

Literatura: 

 četba vlastní knihy - vyhledej poslední knihu (nejlépe ve vlastní knihovničce, napiš mi její 

název a autora (do 17. 4.) 
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Dějepis: 

  připomeň  si učivo o Německu, které najdeš v sešitě (v učebnici toto najdeš na str. 76, 92/93) 

 uč. str. 108 – 109: Sjednocení Německa 

 odpověz na otázky: (tyto otázky si buď vytiskni a vlep do sešitu, nebo si je přepiš) 

1. Jak se Prusko zbavilo rakouské konkurence v Německém spolku? 

2. Kdo bojoval v bitvě u Hradce Králové? 

3. Co se stalo po této bitvě? 

4. Co vzniklo místo Německého spolku? 

5. Kdo stál v čele nového spolku? 

6. Kdo byl Otto von Bismarck? 

7. S jakým státem bojovalo Prusko, jak tato válka dopadla? 

8. Kdy došlo k vyhlášení Německého císařství? 

9. Kdo se stal císařem? 

10. Co znamená slovo reparace? 

11. Kde Německo získalo kolonie? 

12. prohlédni si mapku na str. 109: Co je na této mapě zajímavé v porovnání s dneškem? 

 a pošli mi je vyfocené na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

 

Chemie: 

Hydroxidy 

Projdi si prezentaci na stránkách školy. 

Procvič si názvosloví hydroxidů: Pošli mi výsledky. 
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Anglický jazyk: 

Milí osmáci, 

děkuji těm, co mi poslali domácí úkoly. Ti, kdo ještě nevypracovali cvičení na opakování WILL, učiňte 

tak prosím ještě dodatečně. Je to pro mě důležitá zpětná vazba. 

Poprosím vás pro příště, abyste mi úkoly zasílali vždy nejdéle do pátku. Děkuji. 

Doufám, že jste si v rámci možností užili Velikonoce. 

Domácí příprava na další týden: 

Pracovní sešit str. 42 – 43 / Review 2 

Poslech: na stránkách školy je umístěn poslech „Interview with a swimmer“ – poslechněte si 

rozhovor se sportovcem a vypracujte pracovní list. Vyplněný pracovní list mi vyfoťte nebo 

naskenujte a pošlete na email: fridrichova@zsvacov.cz  

Pracovní list: 

Preparation 
Do this exercise before you listen. Write a number (1-5) to put these activities in the normal 
order in the day. 
…………. Get dressed and have breakfast. 
…………. Have classes and lunch. 
…………. Have dinner and watch TV. 
…………. Wake up and have a shower. 
…………. Go to bed. 

1. Check your understanding: true or false 
Do this exercise while you listen. Circle True or False for these sentences. 
1. Dan gets up early. True False 
2. He has a small breakfast. True False 
3. He’s a student. True False 
4. Dan has lunch at home. True False 
5. He goes swimming after classes. True False 
6. Dan watches TV and goes on the internet before bed. True False 

2. Check your understanding: gap fill 
Do this exercise while you listen. Fill the gaps with an activity from the box to complete 
Dan’s diary. 
get up -  go to university - meet friends - have lunch - have breakfast  - have dinner - go 
swimming 
1. 5 a.m. _____________________________________________ 
2. 6 a.m. _____________________________________________ 
3. 8 a.m. _____________________________________________ 
4. 11 a.m. _____________________________________________ 
5. 2 p.m. _____________________________________________ 
6. 5 p.m. _____________________________________________ 
7. 7 p.m. _____________________________________________ 
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Answer the questions: 
What’s your daily routine like? 
What time do you get up? 
What time do you start and finish school? 
Do you do any activities after school? What do you do? 
What time do you go to bed? 

 

Procvičujte budoucí čas WILL na webových stránkách: 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/future/will-positive-write 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/future/affirmative-interrogative-will 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/future/will-questions-write 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/future/will-positive-negative-questions-write 

Děkuji vám i rodičům za spolupráci, trpělivost a přeji mnoho sil do další školní práce. 

 

 

Přírodopis: 

Nervová soustava 

uč. str. 92 až 93 

Podle učebnice vypracuj PS str. 27 – svou práci mi pošli (pokud nemáš jak, alespoň mi napiš, 

že jsi úkol splnil/a) 

 

 

Zeměpis: 

- tento týden žádné úkoly nejsou 

    

    

 

 

 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/future/will-positive-write
https://agendaweb.org/exercises/verbs/future/affirmative-interrogative-will
https://agendaweb.org/exercises/verbs/future/will-questions-write
https://agendaweb.org/exercises/verbs/future/will-positive-negative-questions-write

