
Distanční výuka 8. třída  
(15. 3. až 19. 3. 2021) 

 

Milí osmáci, 
posílám vám práci na další týden. Hlídejte si časy konferencí. Nezapomínejte zapínat kamery, 
nečekejte na vyzvání učitelů. Při jakémkoli problému mě kontaktujte. 
Přeji všem hodně sil, pevnou vůli a chuť do práce.  

Jarmila Štouralová 

 

IKT 8 (15. až 19. března 2021) 

Programování 
 
Zadání:  
Naprogramujte ve Scratchi program, ve kterém kočka nakreslí 5, 6, 8, 10, 12 úhelník. 
Program pošlete nejpozději v úterý 16. 3. na mail: admin@zsvacov.cz.  
Další informace najdete v Moodle. 
 

Přírodopis 8 (15. až 19. března 2021) 

Kožní soustava 
učebnice str. 72 až 75   ÚLOHY MI POŠLI. 

Vypracuj:  PS str. 25 (celá) 

 

Německý jazyk 8 (15. až 19. března 2021) 
EINHEIT 3 

Videokonference v pondělí od 9:00. 

● Na stránkách školy si projdi prezentaci – Modální sloveso „müssen“ 

V prezentaci – najdeš úkol, který pošli do pátku na můj mail. Bude hodnocen. Děkuji. 

● pracovní sešit 

str. 28/ cv. 3 – Odděl jednotlivá slova a věty napiš. 
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Matematika 8 (15. až 19. března 2021) 

Výrazy 

VIDEOHODINY 

Úterý 

Sčítání a odčítání výrazů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek 

Násobení výrazů 

 
 

 

a 

1 

x 

1 

 
b 
1 

a2 



PROCVIČOVÁNÍ  (úlohy pošli) 

1) Sčítání a odčítání výrazů 

 

 

2) Násobení výrazů 

 

NA ZNÁMKY (úlohy pošli i s postupem řešení) 

  
  

 

NA 1  (dobrovolné) 

 

 

 
 

m (Slunce) = 2 ∙ 1030 kg               
m (Země) = 5 ∙ 1024 kg               
m (Měsíc) = 8 ∙ 1022 kg 
 

  



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

Mluvnice 

- uč. str. 103/cv. 5 – napiš do sešitu školního celé věty, podtrhni vv, zakroužkuj 

spojovací výraz a nadepiš, o jaký druh vv se jedná (po/pt) – pošli mi do pátku na 

sladkova@zsvacov.cz 

 

Videokonference č. 1 

- na hodinu si následující poznámky vytiskni a vlep do sešitu školního (jedná se o 

pokračování druhů vv příslovečných) 

- připrav si učebnici a modrý PS 
 

5. VV příslovečná příčinná 
- často označována také jako důvodová, neboť udává příčinu či důvod, proč nastala 

situace ve větě hlavní 
- otázky: Proč? Z jakého důvodu? Z jaké příčiny? 
- nejčastější spojovací výrazy: že, protože, poněvadž, jelikož 

 
- PUPříč. – př. Pro nemoc nepřišla.  

Kvůli nemoci se nedostaví.  
Z důvodu nemoci nepřišla.  
Skrze nemoc se nemohla dostavit. 

- VV příslov. příčinná – př. Protože byla nemocná, nepřišla. 
Jelikož ji trápila nemoc, nedostavila se. 
 

1. Který výraz nelze doplnit tak, aby uvozoval vv přísl. příčinnou? 

______ se spolu nepohodly, každá se rozhodla pracovat na vlastním projektu. 

a)jelikož b)proto c)poněvadž d)protože e)anžto 

 

2. Rozhodni, kde se bude jednat o vv příslovečnou příčinnou: 

Nikoho nenapadlo, že zrádcem je jeden z nás. 

Let byl zpožděn o tři hodiny, protože bylo nepříznivé počasí. 

Musela si odpočinout, jelikož byla velmi unavená. 

Protože půjdu na prohlídku k lékaři, budu ve škole první dvě hodiny chybět. 

Že mám odejít, to mi nikdo neřekl. 

Že se mi zdála nemocná, uvařil jsem jí čaj. 

Můžeme být rádi, že to tak dobře dopadlo. 

Protože měla trému, třásl se jí hlas. 

Jelikož pracoval bez přestávky již čtyři dny, musel si jít odpočinout. 

Poněvadž jsem ztratil stravenky, nechodím tento měsíc do školy na obědy. 

Nechci se s ním dohadovat, protože je to akorát ztráta času i energie. 
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Nakonec litoval, že si vůbec pořizoval domácí zvíře. 

Ani jeden z nich nehodlal ustoupit, poněvadž byli přesvědčeni o své pravdě. 

Žáci začali býti neukázněni, anžto kantor ve třídě v tu chvíli nebyl. 

Že jsem měla vysokou horečku, vzala jsem si raději prášky. 
 

Videokonference č. 2 

- připrav si sešit školní 

- do sešitu školního si vlep následující poznámky 

- připrav si modrý PS8 

 

6. VV příslovečná účelová 
- vyjadřuje účel nebo záměr 

- záměrně se děje činnost (děj ve VH), aby nastala VV 

př. Aby trávil více času s rodinou, vzal si v práci volno. (S jakým záměrem si vzal 

volno?) 

 Chodí trénovat, aby měl dobrou kondici. 

 Pořádně se drž lana, ať nespadneš. 

- otázky: Proč? Za jakým účelem? 

- časté spojovací výrazy: aby, ať 
 

1. Rozhodni, zda se jedná o VV příslovečnou účelovou: 

Dělej to pořádně, ať to nevypadá odbytě. 

Musíme si pospíšit, abychom přišli včas. 

Ať všichni přijdou na jiné myšlenky, uspořádala večírek. 

Aby se ložisko nezadřelo, musíš ho pořádně promazat. 

Zavři dveře, ať sem netáhne. 

Z práce odešel o něco dříve, ať stihne oslavu výročí. 

Poprosili mě, ať se ujmu úvodní řeči. 

Protože chtěl získat peníze, obětoval svůj veškerý volný čas. 

Aby získal peníze, obětoval svůj veškerý volný čas. 

Dělal vše možné, aby se stal slavným. 

Že chtěl získat peníze, obětoval svůj volný čas. 

Obětoval svůj veškerý čas, jelikož chtěl získat peníze. 

Obětoval svůj veškerý čas, aby získal peníze. 

Poněvadž chtěl získat peníze, obětoval svůj volný čas. 

Obětoval svůj veškerý volný čas, anžto chtěl získat peníze. 

Aby mu čas rychleji ubíhal, hrál hry na počítači. 

Aby se dostal do kondice, denně chodil běhat. 



2. Doplň interpunkci, urči VV: 

Viktor musel navštívit zubaře protože ho bolel zub. 

Jelikož jsem doma zapomněla řidičák musela jsem se pro něj vrátit. 

Aby se dopátrali pravdy museli vyslechnout mnoho lidí. 

Poněvadž chtěli vidět zajímavé památky museli se vydat na dalekou cestu. 

Světlo nesvítilo protože praskla žárovka. 

Tomáš Plekanec musí pilně trénovat aby dosahoval stále lepších výsledků. 

Závory byly spuštěné jelikož právě projížděl vlak. 

Sprchoval se ve studené vodě aby byl otužilý. 

Když se vrátila domů v kuchyni bylo uklizeno. 

Vrátila se domů aby uklidila v kuchyni. 

Vrátila se domů protože musela uklidit v kuchyni. 

Vrátila se tak rychle že v kuchyni ještě nestihli uklidit. 

Vstoupila tam kde dříve bývala kuchyň. 

 

Videokonference č. 3 

- připrav si sešit školní 

- do sešitu školního si vlep následující poznámky 

- připrav si modrý PS8 
 

7. VV příslovečná přípustková 
- spojovací výrazy: ač, ačkoli, třebaže, přestože, i kdyby, i když, byť (NAUČ SE!) 

- ptáme se: I přes jakou skutečnost? I přes co? I v jakém případě? Navzdory čemu? 

- př. Test napsala špatně, přestože se na něj dlouho připravovala. 

Třebaže jsme se snažili, zápas jsme nakonec prohráli. 

Ač se vůbec nepřipravoval, zápas s přehledem vyhrál. 

Vyrazili jsme na stezku odvahy, ačkoli trochu pršelo. 

- PUPříp. – př. Navzdory špatnému počasí jsme vyrazili ven. 

- VV přísl. příp. – př. Ačkoli bylo špatné počasí, vyrazili jsme ven. 

 

1. Doplň interpunkci a urči druh vv: 

Ačkoli se snažil rozbitou lodičku už neslepil. 

Přestože se snažil rozbitou lodičku už neslepil. 

Přestože se velice bál vydal se do lesa. 

I když se velice bál vydal se do lesa. 

Ačkoli se velice bál vydal se do lesa. 

Přestože se nepřipravoval zkoušku zvládl. 



Ačkoliv je teprve šest hodin musíme už svítit. 

Třebaže jsem se několik let učila hrát na klavír dneska už nic neumím. 

Rád hraju šachy i když většinou prohraju. 

Dostala jsem jedničku ze zkoušení přestože jsem se včera neučila. 

 

Literatura 

Do sešitu z LV si vlep následující informace (průběžně se uč). 

Vítězslav Hálek (1835 – 1874) 
- vl. jm. Vincenc Hálek 
- básník, prozaik, novinář, divadelní kritik 
- spolu s J. Nerudou redaktorem časopisu Lumír 
- dílo: Na statku a v chaloupce – zapiš si do sešitu s LV stručný obsah (najdeš na 

internetu) 
 
Jakub Arbes (1840 – 1914) 

- učil ho Jan Neruda 
- často vyslýchán a vězněn 
- romaneta – delší napínavá povídka s tajemným dějem (např. romaneto Svatý 

Xaverius) 
Eliška Krásnohorská 

- vl. jm. Eliška Pechová 
- básnířka, libretistka, kritička, iniciátorka ženského hnutí, překladatelka 
- dílo: psala libreta k Smetanovým operám (např. Čertova stěna, Hubička, Tajemství) 
- libreto = literární podklad pro operu 

 

Vytvoř tajenku – MÁJOVCI (OTÁZKY A ODPOVĚDI) – zašli mi na sladkova@zsvacov.cz 
Čerpej z učiva 2. pololetí 8. ročníku 
 

Sloh 
Vlep si do sešitu na sloh: 

Recenze – informuje o určitém díle (zmiňuje se o jeho autorovi, představuje obsah díla, u 
vyprávění uvádí základní údaje o ději a postavách) 

- podává hodnocení díla 
- doporučuje ho/nedoporučuje ho čtenářům 
- přečti si recenzi z uč. str. 151 – Projekt Asheron´s Call 
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Anglický jazyk 8 (15. až 19. března 2021) 
Osmáci, 

tento týden dokončíme lekci 4.  

Úkoly na tento týden: 

→ 1. přepsat slovíčka lekce 5 – učebnice strana 92 

→ 2. Projděte si strany 46–47 učebnice. Zde je shrnutí učiva, které jsme probrali (lekce 3,4). 

Cvičení probereme společně při videokonferenci.  

→ 3. Vypracovat PS str. 42 -43: Review 2 – cvičení budeme také kontrolovat společně při 

konferenci. Budu známkovat domácí přípravu. 

→ 4. Vyplňte online test – possessive pronouns - přivlastňovací zájmena. Test bude hodnocen 

(C). 

(Kdo zapomněl: Gramatika- učebnice str.32) 

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

→ Opakování:  Vypracujte následující lehká cvičení a zašlete na moji emailovou adresu do 
pátku 19.3. : hanzalova@zsvacov.cz . Úspěšný luštitel může získat 1 (c). 

 1. Write the months. 

Příklad: the fifth month =  May___________________ 

1 the second month ____________________ 

2 the eighth month _____________________ 

3 the tenth month ______________________ 

4 the fourth month  _____________________ 
      5 the twelfth month _____________________ 

2. Read about the White family. Correct the mistakes in the sentences. 

     Čtěte o rodině Whiteových. Opravte chyby v následujících větách pod článkem. 

 

David White is our Geography teacher. He likes his job very much, but Mary, his wife, 
doesn’t like her job. She’s a Maths teacher in our school. She doesn’t like her job because 
some students don’t like her subject. Some students in my class don’t like Geography, 
either. I think it’s interesting, but I prefer History.  

Mr and Mrs White’s daughter, Zoe, is in my class. She says that her dad helps at home. He 
sometimes does the shopping and takes out the recycling, and he always feeds the cat. He 
often cooks dinner, too. Zoe usually loads the dishwasher and vacuums the floor. Mr White 
never cleans the car because his son, Andy, does it.  

The Whites have got a dog called Flint. He’s very big and friendly. Andy always gets up early 
and takes Flint for a walk before school. I often ask my parents for a dog, but they always 
say no because we live in a flat. The Whites have got a big garden. I think Zoe is very lucky 
because she’s got two pets! 
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Příklad:  Mary likes her job very much. 

Mary doesn’t like her job (very much).________ 

 

 

1. Mr White never does the shopping. 

 ___________________________________ 

 

       2. Zoe always feeds the cat. 

 ___________________________________ 

 

3. Andy never cleans the car. 

 ___________________________________ 

 

4. Andy always takes the dog for a walk after school. 

 ___________________________________ 

 

5. The Whites have got one pet. 

 __________________________________ 

 

3.  One of the sentences is incorrect. Identify the incorrect sentence and write it correctly. 

     Jedna z vět je nesprávná. Rozpoznej ji a oprav - zapiš ji správně na linku. 

     Příklad:  

A I don’t do my homework in bed. 
B My friend doesn’t like tennis. 
C My mum don’t watch sport on TV. 

C My mum doesn’t watch sport on TV. 

 

1 A Tom doesn’t likes sport. 
 B My sister doesn’t live on the seventh floor. 
 C We don’t play football at school. 
 __________________________________ 
 

2 A Harry and I don’t walk to school. 
B My brother doesn’t lives in Madrid now. 
C We don’t go swimming on Monday  

  mornings. 
 __________________________________ 
 

3 A Mary doesn’t goes to school on  
  Wednesdays. 
 B Tom’s dad doesn’t teach Maths. 
 C They don’t go swimming in the evening. 



4 A Steve and Tom doesn’t go to bed early. 

           B I don’t play computer games. 

 C I don’t go to the cinema after school. 
 __________________________________ 
 
 

5 A I have a violin lesson on Tuesday evenings. 
 B They don’t do their homework in the  
  morning. 
 C Sarah don’t do her homework before  
  dinner. 
 __________________________________ 

 

 

 

 

Dějepis 8 (15. až 19. března 2021) 

Revoluce 1848 (Francie, Itálie, Německo) 
 

Pomocí textu v učebnici (str. 91 až 93) odpověz na otázky.  

Vše si zkontrolujeme ve středu na videokonferenci, tak měj úlohy již vypracované! 

FRANCIE 

• Proč došlo ve Francii k revoluci? 

• Proč a jak se republika opět stala monarchií? 

ITÁLIE 

• Co bylo cílem revoluce v Itálii? 

• Podařilo se toho dosáhnout? 

• Kdo stál v čele těchto snah? 

NĚMECKO 

• Oč šlo při revoluci 1848 v Německu? 

• Jakou rozlohu mělo mít sjednocené Německo a o jaký typ státu se mělo jednat? 

• Proč žádný německý král nepřijal císařskou korunu? 

• Jaký byl vztah mezi Pruskem a Rakouskem? 

 

Dobrovolný úkol: 

- zjistit okolnosti založení Národního divadla a jeho uvedení do provozu.  



Chemie 8 (15. až 19. března 2021) 

Názvosloví oxidů 

učebnice str. 64    

1. Zopakuj si koncovky kationtů – jsou v učebnici v tabulce na str. 61 – na 

videokonferencích je budu zkoušet! 

 
2. Procvič si názvosloví oxidů – vytvoř správné vzorce  ÚLOHU MI POŠLI. 

a) oxid draselný 

b) oxid zinečnatý 

c) oxid železitý 

d) oxid křemičitý 

e) oxid dusičný 

f) oxid manganistý  

Nápověda: 
 

oxid fosforečný    

 

 

  

1.
• správné pořadí prvků

2.
• určit oxidační čísla

3.
• upravit počty atomů 

(vyrovnat ox. čísla)

P  O

PVO-II

PV
2O-II

5

kyslík je vždy vpravo

kyslík vždy -II

fosfor podle koncovky

dva PV = 10

pět O-II = -10

P2O5 



Fyzika 8 (15. až 19. března 2021) 
Učebnice: Fyzika 3: str. 91-97: Kdy těleso plave a kdy se potápí; Jak se mění hustota kapaliny 

s teplotou; Hustoměr: přečíst; poznámky přepsat nebo vlepit do sešitu fyziky: 

Kdy těleso plave a kdy se potápí 

- těleso v kapalině plave, jestliže výslednice jeho tíhy a vztlakové síly kapaliny směřuje 

vzhůru, tj. 𝜌k > 𝜌t (hustota kapaliny je větší než hustota tělesa). 

- těleso se v kapalině vznáší, je-li výslednice jeho tíhy a vztlakové síly kapaliny rovna 0, tj.     

𝜌k = 𝜌t (hustota kapaliny je rovna hustotě tělesa). 

- těleso v kapalině klesá ke dnu, jestliže výslednice jeho tíhy a vztlakové síly kapaliny 

směřuje dolů, tj. . 𝜌k < 𝜌t. (hustota kapaliny je menší než hustota tělesa) 

Jak se mění hustota kapaliny s teplotou 

- s výjimkou vody se hustota kapalin s rostoucí teplotou zmenšuje 

- hustota vody je největší při teplotě 4 °C, tato zvláštnost se nazývá anomálie vody 

Hustoměr 

- hustoměrem můžeme měřit hustotu kapaliny 

= uzavřená skleněná trubice v dolní části rozšířená a zatížená například olověnými kuličkami, 

čím menší má kapalina hustotu, tím více se do ní hustoměr ponoří 

 

Úkol: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 19.3.! Bude 

hodnoceno známkou! 

Doplň slova do textu:  

(hustoměr, plave, nahoru, vztlaková, svisle, gravitační, skleněnou, menší)  

Na těleso, které ponořujeme do kapaliny působí síla ………………., která závisí na hmotnosti 

tělesa. Tato síla působí směrem …………… dolů. 

Na těleso, které ponořujeme do kapaliny působí síla …………………., která závisí na hustotě 

kapaliny a objemu tělesa. Tato síla působí směrem svisle ……………. . 

Poměr vztlakové a gravitační síly určuje, zda těleso ……………….., či se potopí. 

Na principu plování nehomogenního tělesa pracuje také …………….. . Slouží k měření hustoty 

kapalných látek. 

Hustoměr je tvořen dutou ……………. trubicí, opatřenou stupnicí a určitým množstvím 

olověných broků. Liší se od sebe rozsahem měření (čím větší množství broků, tím větší 

hustotu kapaliny změří). Čím více se hustoměr v kapalině ponoří, tím má kapalina ……………… 

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

tento týden budeme pokračovat v učivu o vodstvu ČR. Tentokrát si něco napíšete a přečtete  

o rybnících, jezerech a vodních nádržích. Součástí poznámek jsou opět úkoly k vypracování. 

Prosím o jejich zaslání na můj e-mail do čtvrtka 18.3. Samozřejmě si můžete pro obrázky nebo 

mapy dojít do školy. Přeji vám hezký týden. 

 

PŘEHRADY ČR 

= lidskou činností vytvořené stavby, které mají pro hospodářství několik významů 

1. závlahy 

2. zábrana proti povodním 

3. zdroje pitné vody 

4. výroba elektrické energie 

5. rekreační a sportovní využití 

Nejznámější soustava přehrad na české řece je VLTAVSKÁ KASKÁDA 

A) Lipno 

B) Orlík 

C) Slapy 

D) Štěchovice 

E) Kamýk 

F) Hněvkovice 

 

OHŘE 

A) Jesenice 

B) Nechranice 

MŽE 

- Hracholusky 

SVRATKA 

- Vír 

MORAVICE 

A) Kružberk 

B) Slezská Harta 

JIHLAVA 

- Dalešice 

Dyje 

A) Nové Mlýny 

B) Vranov 

Chrudimka 

- Hamry 

 

JEZERA a RYBNÍKY 

- budovány od 14. až 15.století 

- v ČR asi 21000 rybníků 

- největší rybníky jsou v Jižních Čechách 



 

 

1. ROŽMBERK                                                 

Plocha : 489 ha 

Využití : chov ryb, rekreace 

 

2. Horusický rybník                                                 

Plocha : 416 ha 

Využití : chov ryb 

 

3. BEZDREV                                                           

Plocha :394 ha 

Využití : chov ryb, rekreace, odběr vody 

 

4. SVĚT                                                                                     

Plocha : 201 ha 

Využití : chov ryb, rekreace 

 

 

JEZERA 

- v ČR málo jezer 

- nejvíce na Šumavě (ledovcová jezera) 

Ledovcová jezera : (zjisti rozlohu jezer a přiřaď jezerům čísla podle velikosti 1 – 5) 

- Prášilské 

- Čertovo 

- Černé 

- Laka 

- Plešné 

 

PODZEMNÍ VODY 

- nerovnoměrně rozmístěné 

- jsou prosté nebo mineralizované rozpuštěnými solemi 

- minerální vody : léčivé 

: teplé nebo studené 

- zásobárna pitné vody = Česká tabule 

LÁZNĚ – u každého lázeňského města napiš, které nemoci nebo zdravotní problémy se zde léčí 

- Mšené lázně – pohybové ústrojí a nervy 

- Karlovy Vary – Vřídlo (70°C) 

- Mariánské lázně – …………………………………………………………………………………………………………. 

- Františkovy lázně – …………………………………………………………………………………………………………. 

- Jánské lázně -  ………………………………………………………………………………………………………………… 

- Poděbrady – ………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Luhačovice – ………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Teplice – ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Lázně Jeseník – …………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoj čarou pojmy s vysvětlením, které k sobě patří 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjisti, jestli je Máchovo jezero opravdu jezero. 

Odpověď: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


