
Učivo pro 8. ročník: 18. – 22. 5. 2020 

Matematika: 

Rovnice 

- učebnice: str. 52/ cv. 1:  

a) a d) patří k sobě – řeš obrázkem i výpočtem (pozor, kolik váží váleček ?) 

b) a e) patří k sobě – při výpočtu použij metodu dosazovací (k = 2v; k + 2v = v + 12, tedy:        

2v + 2v = v + 12 a dopočítej)  

c) a f) patří k sobě – při výpočtu také použij metodu dosazovací (k + 1 = v; v + k + 1 = 3k, tedy: 

k + 1 + k + 1 = 3k a dopočítej) 

- učebnice: str. 52/ cv. 2: řeš soustavu rovnic (použij metodu sčítací a dopočítej dosazením); 

 a) 2k + v = 23 

      k + 2v = 28    / . (- 2)     - při sčítání musí vypadnout jedna neznámá, tedy k; dopočítej a 

vyřeš b) – d)! 

- učebnice: str. 53/ cv. 5: každá úloha má 2 řešení: a) (8 – t)2 = 4; t = 6 a t = 10, protože(-2)2=4 

Vyřeš b) – d)! 

- učebnice: str. 53/ cv. 6: stejná úloha jako předchozí cvičení, každá rovnice má 2 řešení, jen 

pozor na odpověď: Mají stejné kořeny? ANO – NE 

- učebnice: str. 53/ cv. 8, 9: úprava výrazů, násobení jednočlenu mnohočlenem a násobení 

mnohočlenu mnohočlenem; [návod: 8. cv.: d) (u + v)2 = (u + v).(u + v);                                        

9. cv.: b) (a – 3)2 = (a – 3).(a – 3); c) 2 se vykrátí a zbyde (4 + b).(4 - b) + b2] 

Výsledky těchto 6 cvičení z učebnice mi pošli! 

Dobrovolný úkol: příklady na procvičení soustav rovnic 

 



Fyzika: 

- poznámky si vytiskni a nalep nebo přepiš do sešitu fyziky: 

Elektrický odpor 

- odpor je měřitelná vlastnost látek, je to fyzikální veličina 
- označení elektrického odporu: R 
- jednotka odporu: ohm [𝛀] (řecké písmeno: velká omega; čteme: óm) 
- schéma:  

 
- určitý odpor má každá součástka elektrického odporu, u propojovacích vodičů a spojů 
vyžadujeme odpor co nejmenší 
- pokud potřebujeme upravit velikost proudu v obvodu, zařazujeme do něj součástky, které 
se nazývají rezistory 
 
Na čem závisí odpor vodiče 

- v praxi se nejvíce používají vodiče hliníkové a měděné, kromě malého odporu mají i další 

vlastnosti vhodné pro jejich instalaci (MĚĎ a HLINÍK se dají poměrně dobře tvarovat, jsou 

odolné proti korozi); nemají však velkou pevnost, proto je venkovní vedení vysokého napětí 

spleteno z hliníkových a ocelových drátů; kabely, které se pokládají do země, jsou obvykle 

pouze z hliníkových vláken 

- platí vztah: R = 𝝆 . 
𝒍

𝑺
    (R – odpor; 𝜌 – rezistivita=měrný elektrický odpor, látka, z níž je 

vodič vyroben, jednotkou rezistivity je Ωm; l – délka vodiče; S – obsah průřezu vodiče) 

- délka musí být vždy vyjádřena v metrech (m) a průřez v milimetrech čtverečních (mm2) 

Př.: Jak velký odpor má stříbrný náramek tvaru přerušené kružnice, je-li dlouhý 12 cm a je-li 

jeho průřez 2 mm2? 

Řešení: stříbro: 𝜌 = 0,015 Ωm; l = 12 cm = 0,12 m; S = 2 mm2 

R = 𝜌 . 
𝑙

𝑆
     R = 0,015 . 

0,12

2
       R = 0,0009 Ω 

 
Úkol: Výsledek příkladu mi pošli! 

Př.: Vypočítej odpor ocelové kolejnice (ocel: 𝜌 = 0,088 Ωm) o průřezu 1 dm2, dlouhé 1,5 km, 

která je součástí železničního zabezpečovacího zařízení. 



Český jazyk: 

 Mluvnice: 

 

 kdo nestihl, vyplní online test: https://forms.gle/yUzScPyehbyPJFTk9 

 OPČ 1 str. 40 / cv. 8a (v každé větě podtrhni několikanásobné větné členy, zakroužkuj 

spojovací výrazy, až pak urči významový poměr – pomohou ti spojovací výrazy) 

 

 uč. str. 89 / cv. 4 – do sešitu mluvnice vypiš z každé věty několikanásobné větné členy a urči 

mezi nimi významový poměr, neopisuj celé věty!  - cvičení pošli na email 

(spejzlova@zsvacov.cz) 

 

 do sešitu mluvnice zapiš grafický zápis souvětí (např. 1VH, protože 2VV přísl. příčinná),  

označ každé souvětí číslicí, pošli na email  (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

1/  Je jasné, že v komedii musí vždycky všechno dobře dopadnout. 

2/  Kdybys byl přišel včas, mohli jsme je ještě stihnout. 

3/  Podívej se tam, kde končí les a začíná louka. 

4/  Ivana byla, jako by do ní uhodil blesk.     

5/  Pocit, že se mi vůbec nechce spát, mě neopouštěl. 

6/  Vypadalo to, že jde o jednoduchou záležitost. 

7/  Není třeba snad připomínat, že všechny osoby v příběhu jsou smyšlené. 

8/  Pozorovali jsme ryby, jak skákají nad hladinu. 

    

 

Sloh:  

 slohový úkol dělají ti, co ho nesplnili minulý týden (odpovědi mi zašlou na email) 

zadání najdeš v domácí přípravě 11. – 15. 5. 

 

Literatura:  

 četba vlastní knihy  

     „Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého.“  

Christian Morgenstern 

 Čítanka 8 – str. 136: Zdeněk Jirotka – Saturnin 

 přečti si text a odpověz na otázky: pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

1/ Do které skupiny lidí (podle rozdělení Vlacha) by ses zařadil? 

2/ Charakterizuj Saturnina. 

3/ Jak bys charakterizoval vypravěče? 

4/ Jaký byl vztah mezi vypravěčem a Saturninem? 

https://forms.gle/yUzScPyehbyPJFTk9
mailto:spejzlova@zsvacov.cz
mailto:spejzlova@zsvacov.cz
mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Dějepis: 
 

Válka Severu proti Jihu (uč. str. 116 až 118) 

Pokud máš možnost, zhlédni videa (odkaz najdeš níže) a zapisuj si do sešitu důležité informace. 

Pokud možnost zhlédnutí nemáš, pracuj s učebnicí a odpověz na otázky na str. 117 a 118. 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-ktery-ukoncil-americkou-obcanskou-valku-9-

duben-152582 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-atentatu-na-abrahama-lincolna-14-duben-

152237 

Své zápisy mi pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz). 

 

 

 

Přírodopis: 

Mízní soustava 

1. Uč. str. 71 až 73 – přečti si kapitolku o mízní soustavě a imunitě 

 

2. Vypracuj v pracovním sešitě:  PS str. 15 / cv. 4 až 8   Pošli výsledky! 
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Chemie: 

Kyseliny 

1) Projdi si prezentaci na stránkách školy. Seznámíš se s několika nejběžnějšími kyselinami. 

(Stejné učivo je i v učebnici na str. 71 až 73) 

2) Vypracuj tato cvičení a výsledky mi pošli.  

a) Urči názvy kyselin:  HBrO3 

   HNO2 

   H2S 

   HMnO4 

   H3PO4   

b) Utvoř vzorce kyselin:  kyselina jodovodíková 

    kyselina chlorná 

    kyselina dusičná 

    kyselina sírová 

    kyselina uhličitá 

c) Odpověz na otázky: 

 Jaká kyselina vzniká rozpouštěním chlorovodíku ve vodě? 

 Které kyseliny jsou důležité pro výrobu hnojiv? 

 Které kyseliny jsou obsaženy v nápojích? 

 Která kyselina se ve vodě rozpadá na vodu a oxid uhličitý? 

 Napiš rovnici tohoto rozkladu: 

Řešení z minulého týdne: 

 

 

 

 

 



Německý jazyk: 

EINHEIT 3 

● Přečti si následující článek a odpověz na otázky, týkající se tohoto textu! 

Odpovědi napiš do sešitu a pošli mi je prosím ke kontrole kulova@zsvacov.cz. 

Odpovídej celou větou!  

Děkuji! 

1) Was isst man(=se) in Hamburg? 

2) Was lieben die Berliner (Berlíňané)? 

3) Wann isst man in Bayern Weiβwurst und Bier? 

4) Was trinken die Deutschen (Němci) morgens? 

5) Was frühstücken sie? 

6) Wann ist Mittagessen? 

7) Was ist traditionell (tradiční) zum Mittagessen? 

8) Wie heiβt in Deutschland auch das Abendessen? 

9) Wass essen sie zum Abendessen? 

 

pozn. gibt es – překládáme jako „je“; Gerichte = pokrmy 
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Anglický jazyk: 

Zdravím vás, osmáci, 

děkuji těm, co plní pravidelně úkoly, chválím vás. Ostatní prosím, aby to napravili a nějaké úkoly mi 

poslali. Je to pro mě důležitá zpětná vazba. Děkuji. 

Úkoly na další týden: 

Pracovní sešit str. 48/cv.1 – přečíst, přeložit text o městě Didcot 

                                              - na řádky pod textem napsat věty s použitím přídav.jm. ve 2. stupni (které 

                                               vyberete nahoře z tabulky) a porovnat, jak vypadal Didcot dříve a dnes 

                                         - vypracované cvičení vyfotit/naskenovat a poslat nejdéle do pátku na email: 

                                               fridrichova@zsvacov.cz 

Pracovní sešit str. 48/cv.2 

Pracovní sešit str. 49/cv.4 – přiřaďte inzeráty k textům 

Pracovní sešit str. 49/cv.5 – odpovězte Who? Kdo? podle cv.4 

Pracovní sešit str. 49/cv.6 – odpovězte Which company? Která společnost/firma? podle cv.4 

Přeložte do sešitu, vyfoťte/naskenujte a pošlete do pátku na email: 

1. větší 

2. lepší 

3. zajímavější 

4. slavnější 

5. rychlejší 

6. šťastnější 

7. nebezpečnější 

8. hezčí 

9. horší 

10. nudnější 

Opakovat slovíčka Unit 5 
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