
Distanční výuka 8. třída  
(15. až 19. února 2021) 

 

Milí osmáci, 
posílám vám práci na další týden. Vše plňte poctivě a hlavně samostatně (neopisujte od 
spolužáků, tím se nic nenaučíte). Hlídejte si, co máte odevzdávat, a také časy 
videokonferencí. Trošku jsem změnila systém a uspořádání zadávání matematiky, podívejte 
se na podrobnosti, které jsou napsány u zadání. 
Při jakémkoli problému mě kontaktujte. 
Přeji všem hodně sil, pevnou vůli a chuť do práce.  

Jarmila Štouralová 

Chemie 8 (15. až 19. února 2021) 

Nekovy (opakování) 

Zopakuj si, co víš o nekovech v testíku na odkazu: https://forms.gle/2boYLCKeL8oJDN9A8 

Test bude hodnocen známkou, tak si dej hodně záležet. Textové odpovědi budou opraveny 

ručně po odeslání testu. 

 

Přírodopis 8 (15. až 19. února 2021) 

Ústní dutina 

uč. str. 58 a 60   (svou práci mi pošli) 

Vypracuj v pracovním sešitě: 

 PS  str. 20 / cv. 3   

   str. 21 / cv. 4 

Odpověz na otázky: 

1) Které části ústní dutiny se podílí na tvorbě hlásek? 

2) Jaké máme slinné žlázy? 

3) Jaký enzym je obsažen ve slinách a co štěpí? 

4) Napiš, jaké druhy zubů máme a kolik jich je (v dospělosti)? 

5) Kolik zubů mají děti (mléčný chrup)? 

6) Jak se jmenuje tvrdá vrstva na povrchu tubu a jakou látkou je tvořena? 

https://forms.gle/2boYLCKeL8oJDN9A8


Matematika 8 (15. až 19. února 2021) 
Změna v zadávání matematiky: 

Nově budou úlohy rozděleny do čtyř částí 

A) VIDEOHODINY – to již znáte – zadání podkladů na jednotlivé videokonference. Bylo by 

vhodné, abyste je opravdu poctivě počítali (předem). Vím, že to dělá jen menší část z vás.  

B) PROCVIČOVÁNÍ – to již také znáte – úlohy, které bude povinné poslat, ale nebudou 

hodnoceny známkou. Jedná se o procvičování nového učiva.  

C) NA ZNÁMKY – nové – tyto úlohy bude nutné poslat i s postupem, jak byly vypočítány, a 

budou známkovány. Budou to úlohy z již dříve probraného a dobře procvičeného učiva.  

D) NA 1 – úlohy, které jsou dobrovolné, při jejich správnosti získáte 1. Pokud nebudou správně, 

nebo nebudou odevzdány, tak se nic neděje. 

 

Vše, vypracovávejte poctivě a samostatně. V posledním týdnu před jarními prázdninami mi 

řada z vás poslala naprosto shodné výsledky, stejně umístěné v textu, stejně neúplné. Tím, 

že to opíšete, se nic nenaučíte. Nešidíte tím mě, ale jen sebe.  

Také tato skutečnost mě přiměla ke změně systému zadávání (a hodnocení) distanční výuky. 

Opsané výsledky budu vracet a hodnotit nedostatečnou s poznámkou „opsáno“ 

(upozorňuji, že nepoznám, kdo co od koho opsal a nebudu po tom pátrat – 5 dostanou oba).   

Mnozí z vás budou příští rok dělat z matematiky přijímačky, a bylo by škoda, kdyby to 

nezvládli jen proto, že to letos flinkají. Vím, že je to těžké, že se motivace hledá stále 

obtížněji, ale vydržte.  

Ti, co pracují poctivě (a je vás asi polovina třídy), mají ode mě velkou pochvalu a zasloužili by 

si medaili za vytrvalost. 

Připomenutí učiva z minulých týdnů: 

Urči délku červené (šikmé, silné) úsečky. Využij znalosti o Pythagorově větě. 
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doplň na pravoúhlý trojúhelník 

urči obsahy čtverců 

žlutý čtverec je součtem modrých 

délka úsečky je √13 

√13 



A) VIDEOHODINY 

Dokončili jsme díl učebnice D, nový díl (E) jsem vám nestihla rozdat, tak vám 

toho budu více skenovat. 
 

Úterý 
Úlohy řeš na čtverečkovaný papír. 

 

 

 



Čtvrtek 

 

 

 

 

 

 

 



B) PROCVIČOVÁNÍ  (úlohy pošli) 

Urči délky všech úseček na obrázku (1 čtvereček je 1 cm). 

 

 

 

 

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

1) Jaký je obsah a obvod rovnoběžníku, který má rozměry:  

strany a = 6 cm, b = 5 cm a výška (kolmá na stranu a) va = 4 cm. 

2) Vypočítej obsah lichoběžníku se základnami a = 8 cm, c = 6 cm a výškou v = 5 cm. 

3) Ramena rovnoramenného lichoběžníku jsou dlouhá 4 cm. Jeho obvod je 20 cm. 

Základny jsou v poměru 1:3. Jak dlouhé jsou základny lichoběžníku? 

D) NA 1  (dobrovolné) 

 

 

Obdélník má obsah 48 cm2. Délky jeho stran jsou v poměru 3:4. Urči délku úhlopříčky 

tohoto obdélníku. 

  

součinový čtverec 

Vynásob 2 čísla v modrých polích, a 

výsledek napiš do bílého pole mezi ně. 

Do červeného kroužku uprostřed napiš 

součet všech čtyř čísel v bílých polích. 



Český jazyk 8 (15. až 19. února 2021) 

Mluvnice 

Úkoly na tento týden z mluvnice budu zadávat průběžně při videokonferencích. Prosím, 

dávej pozor, kdy co máš odeslat!  

 

1. videokonference 
- zopakuj si shodu podmětu s přísudkem, připrav si sešit školní a psací potřeby 

- připrav si modrý PS8 – str. 21 – rozlišování vět hlavních a vět vedlejších 

- pročti si modrý odstaveček – budu se ptát 

2. videokonference 
- do sešitu školního si vlep následující informace – jedná se o nové učivo 

 

 



 

3. videokonference 

- do sešitu školního si vlep následující informace a cvičení 

- připrav si sešit školní a psací potřeby 

 

Předmět 
- vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, které slovesný děj přímo zasahuje, na které 

přechází nebo kterých se přímo týká 

- závisí na slovese, někdy na přídavném jménu 

- ptáme se všemi pádovými otázkami, kromě 1. a 5. pádu 

- nejčastěji bývá vyjádřen – podst. jménem, zájmenem, slovesem v infinitivu 

- př. Ema četla knihu. 

- př. Rozuměli učivu. 

 

1. Vyhledej předměty a urči jejich pád. 

Petr se pochlubil novým účesem. Spolužáci mu napsali dlouhý dopis. Všichni už věděli o 

jeho úspěchu. Stůl byl plný dobrot. Dnes bych byl ochoten přijít. Zavolej mi odpoledne. Filip 

se konečně naučil číst a psát. Maminka umývala nádobí. Nevěř nikomu. Půjdeš se mnou do 

kina? Rodiče byli plní naděje a očekávání. Babička mi upekla makové buchty.  



 

 

 



 

Sloh 

1. Doplň následující přísloví a ke každému napiš vysvětlení. Pošli mi na 

sladkova@zsvacov.cz 

 

Jak se do lesa volá, … 

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, … 

Jak si usteleš, … 

Kdo chce tam, … 

S poctivostí … 

Co tě nepálí, … 

Komu není rady, … 

Dočkej času, … 

Jeden za osmnáct, … 

Co můžeš udělat dnes, … 

V nouzi poznáš … 

Nechval dne … 

 

Literatura 

- napiš mi název knihy, kterou čteš a jejího autora (sladkova@zsvacov.cz) 

 

- tento týden se věnuj vlastní četbě 

- opakuj si zadanou báseň 

 

  

mailto:sladkova@zsvacov.cz
mailto:sladkova@zsvacov.cz


Anglický jazyk 8 (15. až 19. února 2021) 
Osmáci, 

tento týden začínáme lekci 4. Přes prázdniny jste si měli přepsat slovíčka z nové lekce. 

Sledujte rozvrh videokonferencí. Nové oskenované listy lekce 4 najdete opět v materiálech u 
vaší třídy. 

V materiálech najdete i pracovní list, který vyplňte dle instrukcí a pošlete do pátku na můj 
email:  hanzalova@zsvacov.cz 

Pracovní list bude hodnocen jako test!! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nová gramatika: Vylepte si, nebo přepište do sešitu gramatiky! 

Budoucí čas prostý - WILL 

Užití: Děj, který se bude odehrávat v budoucnu, není závislý na naší vůli, není předem 

naplánovaný, nebo jde o předpověď, intuici, či zdvořilou žádost. Při předpovědi bývá často 

spojen s výrazy:  

I think = myslím 

I guess = myslím, hádám 

I hope = doufám 

I expect = očekávám 

I suppose = předpokládám 

I doubt = pochybuji 

probably = pravděpodobně, perhaps = snad 

Tvoření: 

Kladná věta: 

Podmět + pomocné sloveso WILL (ve všech osobách stejné) + základní tvar (infinitiv) slovesa: 

I/ you/ he/she/it/we/you/they will go. (I´ll  = zkrácený tvar).  

 

Zápor:  

Podmět + will + not + základní tvar slovesa: 

I/you/he/she/it/we/you/they will not be famous (zkrácený tvar will not = won´t) 

 

Otázka, krátká odpověď: 

Will + podmět + zákl.tvar slovesa: 

Will I/you/he/she/it/we/you/they be famous? 

Yes, I/you/he/she/It/ we/you/they  will. 

No, I/you…. will not. No, I won´t.  

mailto:hanzalova@zsvacov.cz


Německý jazyk 8 (15. až 19. února 2021) 
 

Videokonference v pondělí 15. 2. od 9:00 

Einheit 2 

● Vyřeš následující pracovní list a pošli do pátku na můj mail kulova@zsvacov.cz. Děkuji!  

 

 

 

 

 

 

 

● pracovní sešit 

str. 23/ cv. 14 – Doplň a přečti! 

str. 24/ cv. 15 – Tvoř otázky! 

str. 24/ cv. 16 – Odpověz na otázky!  

 

 

  

mailto:kulova@zsvacov.cz


Fyzika 8 (15. až 19. února 2021) 
Vypracuj test: Vlastnosti látek – do pátku 19.2.2021, bude hodnocen známkou! 

https://forms.gle/SzhtyfjSTxqqjPZq6 

 

Učebnice: Fyzika 3: str. 72-75: Tlak: přečíst; poznámky přepsat nebo vlepit do sešitu fyziky: 

Tlaková síla a tlak 

- tlak = fyzikální veličina 

- označení: p 

- výpočet: p = 
𝑭

𝑺
 nebo p = F : S                  (F=tlaková síla (N); S=obsah (m2)) 

- hlavní jednotka: pascal ( Pa) 

 

(MPa = megapascal; kPa = kilopascal) 

- tlaková síla se v pevné látce přenáší ve směru jejího působení, pokud nedojde k deformaci 

tělesa; např.: trubky lešení přenášejí tíhu celého lešení svislým směrem a není nebezpečí, že 

se vyhnou do stran nebo cihly složené do tvaru kvádru také nebudou vytlačovány do stran 

 

Úkoly: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 19.2.! 

1. Jak velký tlak vyvolá tlaková síla 150 N působící na 1 dm2? Jak velký tlak vyvolá, když tato 

síla bude působit na plochu o obsahu 2 dm2, 5 dm2, 10 dm2? 

2. Na hlavičku napínáčku působíme tlakovou silou 50 N. Jak velký tlak je na jeho hrotu o 

obsahu 0,01cm2? 

- návod: dm2 a cm2 převeď na m2; dosaď do vzorce p = F : S a vypočítej, používej kalkulačku 

 

  

https://forms.gle/SzhtyfjSTxqqjPZq6
mailto:krbkova@zsvacov.cz


Dějepis 8 (15. až 19. února 2021) 

Svět po Vídeňském kongresu    uč. str. 69 až 70  

Doplň do textu místo ☺ vhodná slova z nabídky pod textem. Text si přilep nebo přepiš do 

sešitu. 

Devatenácté století bylo období bez ☺, ale nevyhnuly se nu mnohé nepokoje a ☺. Smýšlení 

lidí bylo ovlivněno Velkou ☺ revolucí, anebo reformacemi osvícenského absolutismu. Lidé 

žádali podíl na ☺ a zajištění základních ☺.  

Mnoho národů bylo ☺ (tj. pod ☺ jiných). Byl jim vnucován jiný (úřední) ☺, trpěla národní ☺. 

Tyto národy se nažily o ☺ (= rovnoprávnost). 

Balkánské národy se snažily ☺ z nadvlády Turků vojensky, po mnoho let zde probíhal ☺ 

národněosvobozenecký ☺. Náboženská i kulturní ☺ přináší v této oblasti nesnáze i v 

současnosti. 

V našich zemích probíhalo národní ☺ = nenásilný rozvoj ☺ a kultury pomocí literatury, novin 

a ☺; později pak i snahy o ☺ zrovnoprávnění. 

Němci a Italové nebyli většinou pod nadvládou jiných národů, ale žili ☺ do mnoha malých 

států. Oba tyto národy se snažily vytvořit jednotné ☺ státy (Německo a Itálii). U obou států 

se to podařilo až na několikátý pokus v ☺ polovině 19. století.  

boj - divadla - druhé - emancipaci - francouzskou - jazyk - jazyka - krvavý - kultura - 

- nadvládou - národnostní - nejednotnost - obrození - podrobených - politické - revoluce -  

- rozděleni - svobod - válek - vládě - vymanit  

 

 

  



Zeměpis 8 (15. až 19. února 2021) 
Milí osmáci, 

skončily nám jarní prázdniny a já doufám, že jste si trošku odpočinuli.  

Nyní se pustíme znovu do práce. Na tento týden jsem vám připravil druhou část  

geomorfologického členění České republiky. Tentokrát se dozvíte, co se dělo v historii  

v Karpatech, které vznikly Alpinským vrásněním. Přepište si poznámky do sešitu. Obrázky si  

vytiskněte a nalepte. Součástí je i pracovní list. Prosím o vyplnění a poslání na mou e-mailovou  

adresu. Na posledním listu najdete slepou mapu ČR. Tuto mapu si vytiskněte a nalepte na volnou  

stránku v sešitu. V příštím týdnu do ní budete zakreslovat a zapisovat.  

Kdo si nemůže vytisknout obrázky, pracovní list a slepou mapu, může si je vyzvednout ve škole. 

 

2. KARPATY 

• Druhohory 

- první projevy střetu africké a eurasijské desky – vznik alpinského vrásnění – vznik pohoří 

Karpaty a Alpy 

• Třetihory 

- období před 15 – 25 mil let – vznik sníženin, vyplnění sladkovodními a slanými sedimenty 

třetihorního moře – Panonská a Vídeňská pánev 

• Čtvrtohory 

- ústup moře – nasouvání pevninských a horských ledovců (modelace terénu 

- mohutné písečné sedimenty ve sníženinách – mocnost až 35 m 

 

Hlavní znak v povrchu :  

Hercynské vrásnění – Český masív 

- zaoblené a protáhlé tvary, bez strmých srázů a stěn, bez propastí 

- řeky klidné, pomalé, široké koryto 

Alpinské vrásnění – Karpaty 

- Ostré vrcholy, vysoké štíty, propasti, kaňony, hluboká údolí 

- řeky krátké, prudké, úzká koryta 

 

 

Hercinské vrásnění 

 

 

 

Alpinské vrásnění 

 

 



Pracovní list – zašlete nejpozději do čtvrtka 18.2.2021 na e-mail: reditel@zsvacov.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznávačka: Co je na obrázku? 

 

……………………………………………           ………………………………………………              …………………………………………… 

 



 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLsdaroPfLAhWMmBoKHbtnAX4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fgeography.okhelp.cz%2Fczech%2Fhory.php&bvm=bv.118443451,d.d24&psig=AFQjCNHFLgzaQvAv_5TDimRiOLySwQXMXQ&ust=1459937267022877

