
Distanční výuka 8. třída  
(16. 11. až 20. 11. 2020) 

 

Milí osmáci, 

posílám vám učivo na další týden. Většina z vás pracuje poctivě a vše si plní tak, jak má, za to 

vás chci velmi pochválit. Pozitivně je hodnocena i vaše spolupráce při videokonferencích. 

Bohužel je ale stále pár těch, kteří mají nějaké resty. I mě od několika dosud (do sobotního 

poledne) chybí 1 práce z dějepisu, 2 z chemie a 2 testy z matematiky. Při neodevzdání 

upozorním žáka i jeho rodiče přes školu online a pokud nenastane urychlená náprava, bude 

to hodnoceno 5 – to považuji za naprosto zbytečné.  

Jestli máte vše splněno, se dozvíte i ze slovního hodnocení – místo známky je „S“, a když na 

něj ťuknete, tak se objeví text, například „splněno“ nebo „nesplněno“. 

 Při jakýchkoli potížích se ihned obraťte na konkrétního vyučujícího nebo na mě a vše nějak 

vyřešíme. 

Přeji všem hodně sil a pevnou vůli do práce.  

Jarmila Štouralová 

  



Matematika 8 (16. až 20. listopadu 2020) 

Lineární rovnice 

Připomenutí některých z možných postupů řešení – tuto rovnici jsme řešili v pátek na 

videokonferenci – jeden postup je i na Jamboardu. 

   𝟐(𝒎 − 𝟐) + 𝟖 = 𝟑(𝟐𝒎 + 𝟒) 

váhy: 

 
 

 

 

 -4 mohu dát na druhou stranu jako +4  

(nebo mohu na levé straně spočítat: -4 + 8 = 4) 

 

 

 

 

 

 

m musí mít zápornou hodnotu, 4m musí být -8, to znamená, že m je -2. 

 

Výpočet v číslech: 

2(𝑚 − 2) + 8 = 3(2𝑚 + 4) 

    2𝑚 − 4 + 8 = 6𝑚 + 12  

            2𝑚 + 4 = 6𝑚 + 12 

                        0 = 4𝑚 + 8    (𝑛𝑒𝑏𝑜   − 8 = 4𝑚     𝑛𝑒𝑏𝑜   − 4𝑚 = 8)  

                       𝑚 = −2 

Zkouška: m dosadím do levé a pravé strany zadané rovnice a ověřím, že vyjde na obou 

stranách stejná hodnota – tedy že není porušena rovnováha rovnice. 

2(−2 − 2) + 8 = 2 ∙  (−4) + 8 =  −8 + 8 = 0  

3[2 ∙ (−2) + 4] = 3[(−4) + 4] = 3 ∙ 0 = 0  

 

-2 -2  8  4  4  4 = 

 8 -4 

= 

= 12 

 8  4 = 12 

=  8 = 

= 

prázdná 

miska vah 

-2 

je to stejné jako u vah – jen napsané rovnou 

v číslech (stále musí být zachována rovnováha) 



Videokonference – pondělí 

Připrav si tužku a sešit. 

Zopakujeme si postupy pro řešení lineárních (klasických) rovnic a ukážeme si zvláštní 

varianty, kdy rovnice nemá řešení nebo jich má nekonečně mnoho. Také se pokusíme vyřešit 

rovnici, ve které je zlomek. Budeme opět pracovat v prostředí Jamboard, tak doufám, že to 

tentokrát bude bez lumpačení! ☺ 

 

Videokonference – středa  

Úlohy z cvičení 1 a 2 měj připravené, vyřešené – zkontrolujeme si je a dořešíme to, s čím bude 

problém. Postupy řešení probereme v pondělí, ale pokud si přesto nebudeš s něčím vědět 

rady, ozvi se. 

1. Vyřeš rovnice a proveď zkoušku dosazením výsledku do zadání. 

2𝑎 − 3 = 𝑎 + 1 

8𝑏 − 5 − 2𝑏 + 1 = 5𝑏 − 1 

5𝑐 + 27 = 12 + 2𝑐 

4(2𝑑 + 2) = 3𝑑 − 2 

5𝑒 − 12 = 7𝑒 + 24 

3(2𝑓 + 1) + 8 = 2(𝑓 + 5) + 5 

2(4𝑔 + 3) + 5(1 − 𝑔) = 2 

5(ℎ − 2) + 3 = 4(ℎ + 6) − 2

2. Vyřeš rovnice a urči, jestli budou mít řešení a kolik. 

3(𝑝 + 4) + 8 = 20 

2(𝑟 + 4) + 4 = 2(𝑟 + 6) 

3(𝑠 + 3) = 3𝑠 + 10 

3(𝑡 + 3) − 3 = 3𝑡 + 6 

2(𝑢 + 6) + 3𝑢 = 3(𝑢 + 4) 

2(𝑣 + 2) = 2𝑣 + 7

Rovnice se zlomkem – výsledky mi pošli do pátku. 

1

3
𝑥 + 2 = 5 

1

5
𝑦 + 1 =

2

5
𝑦 

1

2
𝑧 + 3 =

1

4
𝑧 + 5 

 

  



Český jazyk 8 (16. až 20. listopadu 2020) 

Mluvnice 

Zájmena  

1. na 1. videokonferenci splň následující: 

a) vytiskni si tabulky se zájmeny, jejich skloňováním a vlep do sešitu školního 

- vše si poctivě zopakuj, popř. douč (jedná se o učivo z předchozích ročníků, které 

bys už měl/a ovládat) 

 

 

 

 

 



Skloňování vztažného zájmena „jenž“  

 

b) vypracuj si slabě tužkou do učebnice – str. 29/2, str. 30/3, 4, 5 

- pozor u cv. 3 – znovu jsem přiložila tabulku se skloňováním vztažného zájmena jenž 

(důsledně si zopakuj tvary ve všech rodech) 

-skloňují se stejně jako zájmena on, ona, ono (kromě prvních pádů) + ke všem tvarům 

se na konci přidává souhláska ž 

-po předložkách je na začátku těchto zájmen ň – (např. od něhož, k němuž…) 

 

2. na 2. videokonferenci si do sešitu školního napiš nadpis: 

Skloňování zájmena týž/tentýž 

- vypiš si z uč. na str. 30 – 31 poznámky a skloňování pro všechny rody  – jedná se o 

nové učivo (nauč se) 

 

3. Na 3. videokonferenci si vytiskni pracovní list – předem vypracuj cv. 1. 

Pracovní list 
1. Vyhledej zájmena a roztřiď je podle druhů: 

Kdo tam sedí? Někdy k vám přijdeme na návštěvu. Nikdo o mně neví. Nic mu neřekl. 

Kdy se přijdeš podívat? On za chvíli pojede. Kam ji veze? Řekni jim to. Někdo asi bude 

ještě volat. Jejich dům stojí tam na kopci. Čí je to hlas? Málokdo ho poznal. My chceme 

tenhle obraz. Žádný strom neroste do nebe. Přemýšlel, kdo za sebou nechal ten 



nepořádek. Bez vašeho souhlasu nikdo neodejde. Mohl to být kdokoli. Řešili, jaké 

varianty mohou nastat. Každý chtěl u toho být. U nehody zastavil tento muž. Povězte 

nám, jaká je vaše představa. U dveří ležel nějaký balík. Komu patří ta kniha? Byl to 

tentýž vedoucí jako minule. 

 

osobní:           

přivlastňovací:          

ukazovací:           

tázací:            

vztažná:           

neurčitá:           

záporná:           

 

2. Doplň do vět správné tvary zájmena „já“ (kde jsou možné dva tvary, uveď oba): 

Všichni se dívali jen na _________. Půjčíš ________ pravítko? Slyšela to nejspíš ode 

______. Jeho slova se _________ dotkla. Přijďte ke _____ domů. Hned _________ poznala. 

Celá událost _______ velmi mrzí. Půjdete tam místo ______? Nový spolužák sedí vedle 

______. Hnulo se ve _____ svědomí. Týká se to i _______. Chodí ke ______ na doučování. 

Bude _______ moc smutno. Mluvili o ______. _______ to není jasné. Ani _____ to 

nepřekvapuje. Řekni ______, proč se bojíš. _____ to nebude vadit. Zeptejte se _______ až 

za týden. Kamarádka ______ vrátila knihu. Vzali _______ s sebou. Sedni si proti ______. 

Brzy se ________ chtělo spát. Obrátili se na ________ s dotazem. _______ to neříkejte. 

Kamarád psal o ______. _______ to nepůjčí. 

 

3. Doplň -i/-y, -í/-ý: 

Půjč m___ tvůj sešit. V___ jste zase zapomněl___ na domácí úkol. Kdo půjde ještě 

s nám___? Můžeme j___ večer zavolat. S některým___ lidm___ je těžké pořízení. 

S tv___m___ posledním___ v__kony nemůžeme b__t spokojeni. O jej___ch dům mělo 

zájem hodně lidí. M___ se tam vrátíme. Pojedeme s naš___m___ přátel___. Nad 

vaš___ střechou letěl čáp. Znal___ j___ dlouho, neměl___ k n___ ale důvěru. Kdy se 

s vám___ setkáme? Dejte m___ už pokoj. Zastavili před naš___m domem. Jak to 

dopadlo s m___m___ testy? V__ jste ještě tady? Budeme si o n___ povídat. Bojíme se 

vaš___ch psů. Bez naš___ pomoci b___ste to nezvládl___.  

 

4. Doplň do vět „sebou“ a „s(e) sebou“: 

Na procházku jsme si __________ vzali psa. To se rozumí samo ________. Vezměte si 

_________ velkou svačinu. Trochu ______ pohni. Milan ________na posteli házel. 

Koho sis to __________ přivezl? Nezapomeňte si vzít ____________ peníze. Všechno 

máš teprve před _________. Vezmete nás ___________? Buď vždy sám __________. 

Nebyla spokojena sama __________. Přiveď _________ i děti. Kapr ________ házel. 

Povezeme __________ stany. Vždy nosím lékárničku _________. Máme před _______ 

cestu. Všichni ________ trhli. 



 

5. Zájmena v závorkách užij v náležitých spisovných tvarech: 

Nemluvila o (ona) ______ zrovna dobře. Nesmějte se (on) _____. Zkuste se (oni) 

_______ na to zeptat. Pro (ona) _____ bych to rád udělal. Po špatných zkušenostech 

už za (oni)_______ nepůjdu. Procházela se s (on)_____ parkem. Vy jste (ona) 

___vylekali. To (oni) _______nemůžete udělat. Ráno se pro (ona) ______ zastavíme. 

Pro (on) ___ to nebude problém. Všichni k (ona) _______ vzhlíželi. Dlouho jsme o (ony) 

_____ neslyšeli. Nevím, jestli se s (on) ______ potkáme. Bez (ona) ____ se neobejdu. 

(On) ______ se to řekne. Běžte k (oni) _______ a přiveďte (ona)_____. Potkal jsem 

(ona)______ v naší ulici. Stále se za (ona) _____ ohlížel. Bez (on) _____ by to nešlo. 

Vídáme se s (ony) ______ denně. 

 

6. Přiřaď k následujících větám správný tvar zájmena „týž“ nebo „tentýž“ 

Bydlíme v _____ ulici jako oni. Navštěvuje ________ školu jako ty. Zastáváme _______ 

názory jako vy. Provedli to _______ chlapci jako minule. 

 

7. Do vět doplň správné tvary zájmena „jenž“: 

Na obloze jsme spatřili úkaz, o ______ jsme zatím jen slyšeli. Krásná příroda, _______ 

nás obklopuje, je všude kolem. Kniha, v _______ jsem listovala, mi připadala zajímavá. 

Po hodině cesty, _______ vedla úzkými serpentinami, jsme viděli konečně moře. Žena, 

____ jsme dnes potkali, je naše sousedka. Dítě, ____ matka nechala chvíli bez dozoru, 

utíkalo pryč. Kamarádi, _______ jsem důvěřoval, mě zklamali. Chlapec, ____ jsem 

poskytl první pomoc, byl převezen do nemocnice. Zvířátka, na ______ jsme se přijeli 

podívat, už v ZOO nebyla. Pejsek, _____ bylo horko, se chladil v potoce. Sestra, ____ 

odjela na studia, nám poslala pohled. Bývalí spolužáci, s _____ jsem se potkal, mě 

nepoznali. Dům, _____ jsme před léty opustili, byl již zbourán. Film, na _______ jsme 

se těšili, nás zklamal.  

 

4. Samostatně vypracuj v zeleném PS – str. 45/cv. 11. 

5. Vypracuj online test – nejpozději do pátku (20. listopadu). 

https://forms.gle/VyssBHikNvFvCfWz5 

6. Doplň do vět i do křížovky správné tvary zájmen a zašli mi na sladkova@zsvacov.cz 

 

mailto:sladkova@zsvacov.cz


Literatura 
Již jsi se seznámil/a s italskou, francouzskou a španělskou renesanční tvorbou. Tento 

týden se seznámíš s renesancí v Anglii.  

Prosím, vytiskni si, vlep do sešitu a nauč se! 

 

Anglie 
 

William Shakespeare (viljem šejkspír) – 1564 – 1616 
- nar. ve Stratfordu nad Avonou 
- napsal 37 her 
- je autorem plně renesančním – jeho hrdinové jsou sami  

strůjci svých osudů, jejich činy vyplývají z jejich charakterů 
- dílo: a) komedie  

▪ Zkrocení zlé ženy 
▪ Sen noci svatojánské 
▪ Večer tříkrálový 

b) tragédie  
▪ Romeo a Julie – odehrává se v Itálii (ve Veroně) 

 - rod Monteků (Romeo) X rod Kapuletů (Julie) 
 - Romeo a Julie se do sebe zamilují, přísahají si lásku  

– rodiče jsou proti 
 - mnoho tragédií – Romeo zabije Tybalta (Juliin bratranec)  

a Parise (byla mu zaslíbena Julie) 
 - Julie požila uspávací nápoj, aby unikla svatbě s Parisem  

– Romeo to ale neví, pláče nad jejím tělem, spáchá sebevraždu  
--- Julie se probouzí, ze zoufalství volí stejný osud 

 - smíření obou rodů (smrt svých dětí je smíří) 
▪ Hamlet – dánský princ, chce pomstít vraždu svého otce, ale je  

nerozhodný, skličuje jej zkaženost světa 
 - krále zabil Hamletův strýc Claudius, snad i Hamletova matka  

Gertruda 
 - Hamlet chce pomstít smrt svého otce, proto předstírá, že je šílený 
 - zamiluje se do Ofélie, která zešílí a utopí se, když Hamlet náhodou  

zabije jejího otce 
 - souboj Learta s Hamletem – oba umírají  
          - Hamlet ještě stihl zabít Claudia, umírá i Gertruda po požití  

otráveného vína 
▪ Othello – drama žárlivosti 
▪ Král Lear 

c) pohádkové náměty – Zimní pohádka 
d) historické náměty – Julius Caesar 

 
 



Sloh 
 

 
 
Vypracuj následující otázky do sešitu na sloh: 

1. Nahraď podtržená slova a slovní spojení vhodnými synonymy. 
2. Jaké pocity v tobě vyvolává závěr ukázky? 

 
Odpovědi na tyto 2 otázky mi odešli na sladkova@zsvacov.cz (nejpozději do pátku 20. 
listopadu) 

 
-  
 

  

mailto:sladkova@zsvacov.cz


Anglický jazyk 8 (16. až 20. listopadu 2020) 
Milí osmáci, 

čekají nás v týdnu dvě videokonference (čtvrtek, pátek), proto opět pozorně čtěte, co si na 

kdy připravit. 

Zkuste znovu vypracovat následující cvičení, které bylo jako Online test minulý týden: 
Použijte Present simple x Present continuous 
→projdeme a vysvětlíme při videokonferenci ve čtvrtek 

1. ______________ (he/eat) rice every day? 

2. I _______________ (work) at the moment. 

3. He __________ (play) tennis now. 

4. They ___________ (go) to a restaurant every Saturday. 

5. She ___________ (not/go) to the cinema very often. 

6. He normally _________ (eat) dinner at home. 

7. ___________ (she/work) at the moment? 

8.  I ___________ (not/drink) coffee very often. 

9. ___________ (they/work) late usually? 

10. My Mum ___________ (not go) to work by bus on Mondays. 

 

Začínáme novou lekci: Unit 2 

!!!opište si/nalepte si slovíčka do slovníčku Unit 2 (viz níže) a postupně se je učte (Učebnice 

str. 91) 

Učebnice 

str.18/cv.1 – poslech (na stránkách školy) 
                     - poslechněte si a přečtěte text 
 

str.18/cv.2 – do školního sešitu – seřaďte události tak, jak šly v předchozím textu za sebou 

str.19/cv.4 – ústně přiřaďte názvy dopravních prostředků k obrázkům 

str.19/cv.5 – poslech (na stránkách školy) 
                    - do školního sešitu zapište, kde se lidé nachází (platform=nástupiště) 
→zkontrolujeme při videokonferenci ve čtvrtek 

Pracovní sešit (všichni máte na emailu naskenované stránky – vytiskněte si je!!!) 

str.16/cv.1,2,3 

→zkontrolujeme při videokonferenci ve pátek 



 

 

               

  



Německý jazyk 8 (16. až 20. listopadu 2020) 
EINHEIT 1  

Videokonference v pondělí 16. 11. od 9:00  

● učebnice 

str. 16 / levý okraj - opiš si do školního sešitu časování slovesa   

RAD FAHREN (jezdit na kole)  

a            

FERNSEHEN (dívat se na TV) 

 

● učebnice  

str. 15/ cv. 6 – poslouchej a čti (poslech na stránkách školy) 

Odpověz na tyto otázky, odpovědi napiš do školního sešitu. 

1. Wie heiβt das Mädchen? 

2. Was gibt es in ihrem Traumzimmer? 

3. Wo sitzt ein Hund? 

4. Wo liegt eine Katze? 

5. Hat sie Fische und Schlangen? 

6. Hat sie in ihrem Traumzimmer Schulsachen? 

 

● pracovní sešit 

str. 13/ cv. 12  a) doplň správný tvar slovesa fahren   

b) doplň správný tvar slovesa fernsehen 

 

  

Zkontroluji za týden 23. 11. 

při další videokonferenci! 



Chemie 8 (16. až 20. listopadu 2020) 

Atomy, prvky v PSP 

Odkaz na kratičké video o velikosti atomu, které jsme nestihli v pátek při videokonferenci:   

https://youtu.be/xT9Xil2-Fmk  

 

Periodická soustava prvků  
• prvky jsou řazeny podle protonového čísla (= počtu protonů v jádře) 

• sloupečky se nazývají skupiny – jsou očíslovány 1 až 18  

• řádky se nazývají periody – jsou číslovány 1 až 7 

 

 

Doplň tabulku:  (svou práci mi pošli) 

název prvku značka skupina perioda protonové číslo 

měď     

 Al    

  15. 2.  

    82 

 Fe    

    19 

  12. 6.  

křemík     

protonové číslo 

skupina 
perioda 

https://youtu.be/xT9Xil2-Fmk


Atomy se spojují chemickými vazbami a tvoří molekuly. Napiš, z jakého počtu a druhu atomů je 

složena následující molekula. 

Vzor:   H2CO3  2 vodíky, 1 uhlík, 3 kyslíky = celkem 6 atomů  

 

  



Fyzika 8 (16. až 20. listopadu 2020) 
Vypracuj online test: Světelné jevy: https://forms.gle/uwJHqUX5vR9rgeqT9 

(Tento test bude hodnocen známkou, vypracuj ho do pátku 20.11.!) 

- učebnice: str. 39 - 41: Lupa, mikroskop, dalekohled – přečíst; poznámky přepsat do sešitu 

fyziky: 

Lupa, mikroskop, dalekohled 

= základní optické přístroje 

- jejich společná vlastnost = vytvářejí obraz pozorovaného předmětu, který pozorujeme pod 

větším zorným úhlem 

- v praxi tento jev nazýváme zvětšení, z fyzikálního hlediska se jedná o úhlové zvětšení 

LUPA = nejjednodušší optický přístroj; je to spojná čočka; použití: k pozorování drobných 

předmětů nebo detailů na předmětech, které nemůžeme běžně pozorovat okem; běžné lupy 

zvětšují až 10x 

MIKROSKOP – používá se k dokonalému prohlížení velmi malých předmětů nebo jejich 
detailů, např.: k prohlížení buněk a jiných mikroorganismů, struktury různých vláken apod. 
- skládá se ze dvou optických soustav, každá je složena z několika čoček (spojky): 
1) objektiv (blíže k pozorovanému předmětu) 
2) okulár (blíže k oku) 
- zvětšení mikroskopu může být několik desítek až několik tisíc  
 
DALEKOHLED – používá se na sledování předmětů, které jsou velmi vzdálené od 

pozorovatele; skládá se stejně jako mikroskop z objektivu a okuláru (čočky - spojky) 

- běžné dalekohledy (= triedry) zvětšují i více než 10x, astronomické dalekohledy zvětšují i 

více než 1000x 

 

Úkoly: (zkontrolujeme při videokonferenci příští týden) 

1. učebnice: Fyzika 3: str. 41/ ÚLOHY: 1) – 9) 

2. Pokus se popsat mikroskop (hledej v literatuře, na internetu…)! 

  

  

https://forms.gle/uwJHqUX5vR9rgeqT9


Dějepis 8 (16. až 20. listopadu 2020) 

Francie za Ludvíka XIV. a XV. 

Přečti si kapitolu Francie v uč. str. 24 až 26 

Odpověz na otázky: (všechny otázky jsou napsané i v učebnici – označené červenými 

puntíky a odpovědi na ně najdeš v příslušném textu)  

  Pošli mi svou práci. 

str. 25 

• 1) Proč došlo ve Francii k povstání? 

• 2) Jak ovlivnily průběh povstání události v Anglii? 

• 3) Proč se Mazarinovi podařilo vytvořit z Francie absolutistickou monarchii? 

str. 26 

• 4) Vysvětlete, co je merkantilismus a jak funguje. 

• 5) Na co Ludvík XIV. vynakládal největší sumy peněz? 

• 6)  Jak se Francii za vlády Ludvíka XIV. dařilo na poli válečném? 

• 7) Proč Ludvík XIV. zrušil edikt nantský a jaký dopad pro Francii to mělo? 

 

 

 

Přírodopis 8 (16. až 20. listopadu 2020) 

Svalová soustava 

Podle učebnice str. 34 až 37 vypracuj:  PS  str. 10 a 11 

(projdeme si to společně při videokonferenci) 

  



Zeměpis 8 (16. až 20. listopadu 2020) 
Milí osmáci,  

na tento týden jsem Vám připravil další státy z regionu STŘEDNÍ EVROPA. 

Prosím přepište nebo vytiskněte si poznámky. Součástí je opět pracovní list. Prosím 

pošlete ofocený vypracovaný pracovní list do 20.11.2020 (pátek) na mou e-mailovou 

adresu: reditel@zsvacov.cz 

Někteří z Vás ještě neodevzdali ani jeden pracovní list. Ti z Vás, kteří PL ještě neodevzdali, 

mají poslední možnost všech 5 vypracovaných pracovních listů odevzdat do 20.11. na mou 

e-mailovou adresu. V případě neodevzdání Vás budu muset ohodnotit známkou 

nedostatečnou. Na vypracování 5 PL jste měli více než měsíc. 

 

Pokud si nemůžete pracovní list vytisknout, můžete si ho opět vyzvednout ve škole 

v pondělí od 11.30 do 13.00 hodin nebo ve středu od 11.30 do 13.00 hodin. 

 

Děkuji a přeji hezký týden. Nezapomínejte na videokonference a na domácí úkoly! 

 

 

 

POLSKO 

hl.město :………………………………………..(vyhledej a dopiš) 

 republika 

- počet obyvatel : ………………………………………..(vyhledej a dopiš) 

- jméno prezidenta : …………………………………………(vyhledej a dopiš) 

Silná katolická víra 

Papež : Jan Pavel II. 

Tranzitní země : Německo a Rusko 

Povrch : nížiny : Mazurská jezerní plošina 

- hory : Tatry, Krkonoše 

Vodstvo : přístavy : Štětín, Gdaňsk 

Průmysl : zemědělství – brambory, žito, cukrovka 

- těžba : uhlí, železná ruda 

Zajímavosti :  

Mikuláš Koperník……………………………………………………….(Kdo to byl? Doplň!) 

Marie Curie Sklodovská – chemička 

Osvětim  - …………………………………………………………(Co je to? Doplň!) 

Krakov – metropole v Jižním polsku 

Bělovežský prales 

Zakopané……………………………………………………………(Co je to? Doplň!) 

mailto:reditel@zsvacov.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nos_%C3%81der


RAKOUSKO 

hl.město :……………………………………………………..(Vyhledej a doplň) 

 republika 

- počet obyvatel : ………………………………..(vyhledej a doplň) 

- jméno prezidenta : ……………………………..(vyhledej a doplň) 

neutrální stát, ale člen EU, není členem NATO, ale spolupracuje 

Povrch : hory : Alpy (Grossglockner) 

Průmysl : zemědělství – horské oblasti - skot 

- vodní elektrárny 

- cestovní ruch 

Zajímavosti :  

Podunajská stezska – stezska vedoucí přesRakousko 

Neziderské jezero –  Neziderské jezero je vedle Balatonu jediné velké stepní jezero v Evropě. 

Jezero leží v rakouské spolkové zemi Burgenland a v západním Maďarsku. Rakouská část je 

současně největším jezerem v Rakousku.  

Průměrná hloubka: 1,00 m !! 
Nadmořská výška hladiny: 115 m 
Plocha: 315 km² 
Délka: 36 km 
Šířka: 12 km 
 

Sacherův dort 

Salzburg – ………………………………………………. (Co je to? Doplň!) 

Mozart – ……………………………………………………..(Kdo to byl? Doplň) 

NĚMECKO 

hl.město :…………………………………….(doplň) 

 republika 

- počet obyvatel : ……………………………………………..(vyhledej a doplň) 

- jméno prezidenta : …………………………………………..(vyhledej a doplň) 

- nejvíc obyvatel v Evropě po Rusku 

Historie : Germánské kmeny 

- po 2.sv. válce – rozdělení Něnecka na 2 části 

- demarkační linie /Ruská + Americká) 

- Západní Německo (Američané) + Východní Německo (Rusové) 

- Marshalův plán : V letech 1948–1952 poskytly Spojené státy v rámci tohoto plánu 

západní Evropě pomoc ve výši přibližně 13 miliard dolarů. Marshallův plán přispěl k 

hospodářské rekonstrukci západní Evropy, obnovil průmysl, zemědělství a oživil 

mezinárodní obchod. USA si touto hospodářskou pomocí zabezpečily vliv a prestiž v 

Evropě, která se postupně rozdělila na bohatnoucí Západ a zaostávající Východ. 

Generál Marshall byl v roce 1953 za svoji celoživotní práci oceněn Nobelovou cenou 

za mír. 

https://www.google.cz/search?sa=X&biw=1366&bih=599&q=nezidersk%C3%A9+jezero+pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hloubka&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDG2yK7SUstOttJPT81PL0osyKjUT8pPqYzPT4svTyxJLbLKTU3MU0hJLSjJAAA69-DpNQAAAA&ved=0CJoBEOgTKAAwE2oVChMIgaT-v7mLyQIVClssCh0kjgPg
https://www.google.cz/search?sa=X&biw=1366&bih=599&q=nezidersk%C3%A9+jezero+nadmo%C5%99sk%C3%A1+v%C3%BD%C5%A1ka+hladiny&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDG2yK7SUslOttJPT81PL0osyKjUz0nMTrUqLi1KS0xOVUjNSS1LLMnMzwMA8iyEHDMAAAA&ved=0CJ0BEOgTKAAwFGoVChMIgaT-v7mLyQIVClssCh0kjgPg
https://www.google.cz/search?sa=X&biw=1366&bih=599&q=nezidersk%C3%A9+jezero+plocha&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDG2yK7SUshOttJPT81PL0osyKjUT8pPqYzPT4svTyxJLbJKLEpNBACPh3pyLwAAAA&ved=0CKABEOgTKAAwFWoVChMIgaT-v7mLyQIVClssCh0kjgPg
https://www.google.cz/search?sa=X&biw=1366&bih=599&q=nezidersk%C3%A9+jezero+d%C3%A9lka&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDG2yK7SksxOttJPT81PL0osyKjUz0nMTrXKSc1LL8kAAMM86uIoAAAA&ved=0CKMBEOgTKAAwFmoVChMIgaT-v7mLyQIVClssCh0kjgPg
https://www.google.cz/search?sa=X&biw=1366&bih=599&q=nezidersk%C3%A9+jezero+%C5%A1%C3%AD%C5%99ka&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDG2yK7SkshOttJPT81PL0osyKjUz0nMTrUqz0wpyQAAqbY43ScAAAA&ved=0CKYBEOgTKAAwF2oVChMIgaT-v7mLyQIVClssCh0kjgPg
https://cs.wikipedia.org/wiki/1948
https://cs.wikipedia.org/wiki/1952
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_m%C3%ADr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_m%C3%ADr


- 1991 – znovuspojení Německa – pád Berlínské zdi 

Povrch : sever, jih – bavorské Alpy (Zugspice) 

Vodstvo : Rýn, Labe, Odra, Dunaj, Mohan 

Průmysl : těžba uhlí a dřeva 

- kvalitní výrobky – strojírenství a hutnictví (nové technologie) 

Doprava – dálnice 

Strojírenství – automobilový průmysl……………………………… 

     ………………………………… 

     ……………………………….. 

     ……………………………….. (doplň značky aut, které se   

                                                                                                               vyrábějí v Německu) 

 

zemědělství – obilí, brambory, kukuřice, zelenina 

- velká část vytvářena na farmách 

- pěstování chmele – Bavorsko - pivo (Oktober fest) 

 

Zajímavosti :  

Albert Einstein – ………………………………………………………..(Kdo to byl? Doplň!) 

Neuschwanstein – zámek na březích Bodamského jetera 

Zugspice - ……………………………………………………………….(Co je to? Doplň) 

 

PRACOVNÍ LIST – odevzdat do pátku 20.11.2020 na e-mail: reditel@zsvacov.cz 


