
Distanční výuka 8. třída  
(18. 1. až 22. 1. 2021) 

 

Milí osmáci, 
posílám vám práci na další týden. Vše plňte poctivě, hlídejte si, co máte odevzdávat a také 
včasné přihlašování na videokonference.  
Při jakémkoli problému mě kontaktujte. 
Přeji všem hodně sil, pevnou vůli a chuť do práce.  

Jarmila Štouralová 

 

IKT 8 (18. až 22. ledna 2021) 
Jak jsme se domluvili minulý týden, tento týden budeme věnovat individuálním 

konzultacím a uzavírání klasifikace. Pro 8. třídu je stanoven termín konzultací na 

středu 20. 1. 2021 od 12:00 do 14:00. Jelikož budu mluvit vždy s jedním nebo se 

dvěma z Vás, nemusím Vás hned připojit do hovoru – nevzdávejte to a zkoušejte se 

připojit později. Na všechny se dostane. Pro jistotu připojuji seznam žáků, se kterými 

jsem se domlouval na individuální konzultaci: Neužil, Mareš, Bláha, Janoušková, 

Česánek, Čtvrtník, Vinterová, Staroba. Ostatní žáci se připojovat nemusí, ale pokud 

bude někdo něco potřebovat, klidně se připojte. Pokud se termín někomu nehodí, nebo 

se v průběhu nezvládne připojit, domluvíme se přes email na jiný termín.    

 

Německý jazyk 8 (18. až 22. ledna 2021) 
Videokonference v pondělí od 9:00 

Einheit 2 

● projdi si prezentaci na stránkách školy – procvičujeme 4. pád 

● učebnice 

str. 22/ cv. 4 – Poslechové cvičení. Poslouchej a přiřazuj, tabulku si překresli do školního 

sešitu. 

● pracovní sešit 

str. 20/ cv. 3 – Napiš do školního sešitu 8 vět, kam běží Oskar. 

Poslechové cvičení a cvičení z PS pošli nejpozději do pátku na můj mail 

kulova@zsvacov.cz. Děkuji!  

mailto:kulova@zsvacov.cz


Přírodopis 8 (18. až 22. ledna 2021) 

Dýchací soustava 
1. Uč. str. 51 až 56 – projdi si kapitolku o dýchací soustavě 

 

2. Vypracuj v pracovním sešitě:  PS str. 16 / cv. 1 až 5    

 

3. Udělej si krátký testík a zopakuj si v něm své znalosti o oběhové soustavě: 

https://forms.gle/QhjYv8Fz1YDstnsm8  

 

 

Dějepis 8 (18. až 22. ledna 2021) 

Velká francouzská revoluce 

1. Podívej se na video (trvá cca 8 minut):  

https://www.slavne-dny.cz/episode/10001362/den-kdy-byl-popraven-ludvik-xvi 

 

2. Odpověz na otázky (podle informací z videa)   odpovědi mi pošli 

a) Jak se nazývá pařížské vězení, které bylo na počátku revoluce dobyto? 

b) Kdy k dobytí tohoto vězení došlo? (přesné datum) 

c) Jak se jmenoval král, který byl během revoluce (1793) popraven? 

d) Který dokument zrušil šlechtu a dal moc do rukou lidem? 

e) Jaká byla hlavní hesla revoluce?  

f) Jak se jmenuje nejradikálnější skupina povstalců, která se roku 1793 chopila 

moci a pak velmi krutě vládla? 

g) Kdo se nechal roku 1804 korunovat císařem a tím ukončil republiku a znovu 

nastolil monarchii. 

 

3. Vypracuj následující úlohy: projdeme je při videokonferenci 

  

 



C

V 

https://forms.gle/QhjYv8Fz1YDstnsm8
https://www.slavne-dny.cz/episode/10001362/den-kdy-byl-popraven-ludvik-xvi


Matematika 8 (18. až 22. ledna 2021) 

Opakování minulého týdne  

Úlohy v opakování mi pošli. 

V minulém týdnu jsme řešili nové pojmy. Z dvojic čísel v rámečku vyber a označ:  

opačná čísla         
2

3
∎

3
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převrácená čísla  −
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absolutní hodnota  

urči výsledek  |6 − 2| + |−3| = 

    |−3 + 1| ∶  2 =   

    |−2| + (1 − 3) =  

uč. str. 71/ cv. 10 a, b (úloha z minulého týdne) 

 

Úměrnosti 

Videokonference v úterý:   

učebnice:  

str. 64/ cv. 1 až 4 

úlohy: 

  



Videokonference ve čtvrtek:   

učebnice:  

str. 65/ cv. 7 a 8  

Úloha z dílu C potřebná pro řešení úlohy 7:  

Pan Novák chová 5 pudlů. Na 30 dní pro ně potřebuje 90 konzerv. 

a) Kolik konzerv bude potřebovat na 30 dní, když si pořídí ještě jednoho pudla? 

b) Kolik konzerv potřebuje pro 3 pudly na 15 dní? 

c) Na jak dlouho vystačí 40 konzerv pro 4 pudly? 

 

úlohy: 

 

 

 

 

 

 

  



Chemie 8 (18. až 22. ledna 2021) 

Nekovy (1. část) 

1. Do sešitu si přepiš (nebo nalep) následující poznámky:  

 

Vodík 

H2 nebo ve sloučeninách  

H2 – plyn, velmi lehký (dříve vzducholodě)  

– hořlavý – „palivo budoucnosti“ – dnes raketové motory  

– výroba: ze zemního plynu nebo elektrolýzou vody 

příklady sloučenin: voda (H2O), kyselina chlorovodíková (HCl), amoniak (NH3), … 

 

Kyslík 

O2, ozon (O3) nebo ve sloučeninách  

O2 – plyn, podporuje hoření  

– ve vzduchu 21 %  

– výroba: destilací vzduchu 

O3 = ozon – v atmosféře (ochrana před UV zářením) 

příklady sloučenin: voda (H2O), oxid uhličitý (CO2), … 

 

Dusík 

N2 nebo ve sloučeninách  

N2 – plyn, nereaktivní  

příklady sloučenin: kyselina dusičná (HNO3), amoniak (NH3), bílkoviny 

 

 

2. Koloběh dusíku v přírodě: 

Přečti si v učebnici textík na str. 50, namaluj do sešitu schéma koloběhu dusíku (obrázek) 

 

 

 

 



3. Vypracuj úlohy o vodíku a kyslíku: (tato cvičení mi pošli) 

 

 

 

 

  



Fyzika 8 (18. až 22. ledna 2021) 
Učebnice: Fyzika 3: str. 62-67: Jaké vlastnosti má volná hladina kapaliny; Molekuly v kapalině 

se pohybují – přečíst; poznámky přepsat nebo vlepit do sešitu fyziky: 

Volná hladina kapaliny 

- volná hladina kapaliny v klidu je vždy vodorovná 

- nalijeme-li vodu do nějaké nádoby, těleso vody zaujímá určitý objem a od okolního 

prostoru je odděleno jednak stěnami nádoby, ale i hladinou 

- volná hladina je ostrou hranicí mezi kapalinou a okolním prostorem 

- na hladině vody je povrchová blána, která má určitou pevnost a pružnost – říkáme, že 

v hladině kapaliny působí povrchové napětí (blána má odlišné vlastnosti než ostatní voda, 

můžeme ji přirovnat k trampolíně) 

- pevnost povrchové blány je závislá na teplotě kapaliny, s rostoucí teplotou se zmenšuje 

Molekuly v kapalině se pohybují 

- molekuly kapalin jsou v neustálém neuspořádaném pohybu 

- pronikání molekul jedné látky mezi molekuly jiné látky bez přispění vnější síly nazýváme 

difuze (př. skalice modrá + voda) 

 

Úkoly: Vypracuj do sešitu fyziky, odpovědi vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz        

do pátku 22.1.! 

 

 

 

  

mailto:krbkova@zsvacov.cz


Anglický jazyk 8 (18. až 22. ledna 2021) 
Dobrý den osmáci, 

tento týden pokračujeme v opakování předložek opposite, near, next to, behind, in front of, 

on the left, on the right. Dále procvičujeme přivlastňovací zájmena. Pokračujeme s gramatikou 

na str. 32 -33 v učebnici. 

Vystřihněte a vylepte si opět do sešitu gramatiky následující přehled:  

  

Přivlastňování: 

 

Chceme-li něco přivlastnit jedné osobě, použijeme ´s. 

Jack´s computer = his computer, Rebecca´s jacket = her jacket. 

 

Chceme-li něco přivlastnit více lidem naráz, použijeme s´. 

The boys´computer = their computer, boys´room = their room. 

 

Chceme – li se zeptat, co komu patří, klademe na začátek věty tázací zájmeno Whose (Čí). 

Whose is this bag? 

Whose is that book? 

 

 

The imperative- rozkaz: 

Když vytváříme rozkazovací způsob sloves, použijeme sloveso v základním tvaru bez 

zájmena you. 

Stand up. 

Close your book. 

Open the window. 

Rozkazovací způsob použijeme také při vysvětlování cesty:  

Turn left/right. 

Go along the road. 

Go straight on. 

Take the first road on the left.  

Take the second road on the right. 

Cross the road. 

Walk to the end of the road. 

 

Záporný rozkaz: 

Záporný rozkaz využijeme, chceme - li někomu říct, aby něco nedělal. Před sloveso 

v základním tvaru dáme don´t. 

Don´t talk in class. 

Don´t cross the road without looking. 



Úterý:  

Vypracujte: 

Učebnice str.32/cv.2. Ještě jednou si projděte celou stranu 32. Budeme procvičovat při 

videokonferenci. 

PS str.28/cv. 1,2. 

 

Středa: 

PS str.28/ cv.3. 

PS str.29/ 4,5,6. Zkontrolujeme při videokonferenci.  

 

Ofocené strany WB str. 28-29 pošlete do pátku na můj email. Děkuji. 

 

  



Český jazyk 8 (18. až 22. ledna 2021) 

Mluvnice 

Na videokonference si nachystej pracovní listy, 

zelený PS, sešit školní a psací potřeby!  

Pracovní list 1 

Ze všeho nejvíc ho tížilo pomyšlení na to, jak se zachovají rodiče, až jim zítra 

oznámí, že přijímací zkoušky dopadly velmi špatně, neboť skončil dvacátý 

pod čarou, a tak šance na odvolání nepřichází v úvahu. 

1. Urči všechny slovní druhy v následující větě: 

 

2. Vypiš podstatná jména rodu ženského a urči u nich pád, číslo, vzor. 

 

3. Vypiš podstatná jména rodu středního patřící ke vzoru stavení a urči pád a číslo. 

 

4. Vypiš podstatné jméno rodu mužského životného a urči pád, číslo a vzor. 

 

5. Je to pravda? 

a) Slovo dvacátý je číslovka řadová, určitá.   ano/ne 
b) Slovo přijímací je přídavné jméno měkké.  ano/ne 
c) Slovo nejvíc je třetí stupeň přídavného jména.  ano/ne 
d) Slova všeho, ho, to, se, jim jsou zájmena osobní. ano/ne 

 

6. Přiřaď k daným slovům odpovídající mluvnické kategorie: 

a) tížilo     
b) dopadly 
c) nepřichází 
d) zachovají se 

 
1) 2. os., č. j., čas bud., zp. oznam., rod činný, vid dok., tř. 3., vzor mine 
2) 2. os., č. j., čas přít., zp. oznam., rod trpný, vid dok., tř. 4., vzor trpí 
3) 3. os., č. j., čas přít., zp. oznam., rod činný, vid ned., tř. 4., vzor sází 
4) 3. os., č. mn., čas bud., zp. oznam., rod činný, vid dok., tř. 5., vzor dělá 
5) 3. os., č. j., čas min., zp. oznam., rod činný, vid ned., tř. 4., vzor prosí 
6) 3. os., č. mn., čas min., zp. oznam., rod činný, vid dok., tř. 3., vzor tiskne 
 

 



7. Vypiš ze souvětí: 

a) příslovce času – 

b) příslovce míry – 

c) příslovce způsobu – 

d) předložky – 

e) spojky souřadicí – 

f) spojky podřadicí - 

 

Pracovní list 2 

„Proboha, kam byste chodili,“ řekla nám teta, když jsme se připravovali k odchodu domů. 

„Místa tu máme tolik, že bychom ubytovali kromě vás další dvě rodiny. Vyberte si některý 

pokoj v prvním patře.“ 

1. Urči všechny slovní druhy. 

2. Vypiš: 

a) podstatné jméno v 1. pádě, č. j., rodu žen., vzoru žena – 
b) podst. jméno ve 2. p., č. j., rodu stř., vzoru město – 
c) podst. jméno v 6. p., č. j., rodu stř., vzoru město – 
d) podst. jméno ve 3. p., č. j., rodu mužs. než., vzoru hrad – 
e) podst. jméno ve 4. p., č. j., rodu mužs. neživ., vzoru stroj – 

 
3. Vypiš: 

a) slovesné tvary v podmiňovacím způsobu přítomném a urči ostatní mluv. kategorie 

 

b) slovesné tvary v rozkaz. způsobu a urči ostatní mluv. kategorie 

 

c) slovesné tvary v čase minulém a urči ostatní mluv. kategorie 

 

4. Přiřaď ke slovům odpovídající charakteristiku: 

a) nám 
b) další 
c) některý 
d) prvním 

 
1) zájmeno osobní v 7. p., č. mn. 
2) zájmeno osobní ve 3. p., č. mn. 
3) příd. jméno tvrdé ve 4. p., č. mn., rodu žen., vzoru jarní 
4) příd. jméno měkké ve 4. p., č. mn., rodu žen., vzoru jarní 
5) zájmeno neurčité ve 4. p., č. j., rodu muž. než. 
6) číslovka řadová, určitá v 6. p., č. j., rodu stř. 



5. Rozhodni, zda je správně: 

a) Slova když, že jsou spojky souřadicí.    ano/ne 
b) Slovo tolik je číslovka základní, určitá.    ano/ne 
c) Slova kam, domů, tu jsou příslovce místa.   ano/ne 
d) Slovo vás je 2. pád čísla množného od osob. zájmena vy. ano/ne 

 

Úkoly mimo text: 

1. Rozhodni, zda je správně: 

a) Svatba se za tím nekoná.     ano/ne 
b) Nevím, co za tím vším vězí.    ano/ne 
c) O pravdu se musí zabojovat.    ano/ne 
d) Já o pravdu už nic jíst nebudu.    ano/ne 

 

2. Která z vět obsahuje podst. jména abstraktní? 

a) Po dvorku běhaly slepice, krůty, husy i kačeny. 
b) Přinesli jsme si lopaty, rýče, hrábě, motyky, kbelíky. 
c) Jeho charakteristickými vlastnostmi je pohotovost, odpovědnost a nadhled. 
d) V obchodě s kořením jsme nakoupili kmín, pepř, kari, papriku a rozmarýn. 

 

3. Rozhodni, zda je správně: 

a) Třídu 8 A navštěvuje 29 žáků.     ano/ne 
b) Jarní prázdniny budou od 12. do 15. března.   ano/ne 
c) Náš dům má celkem 8 pater, my bydlíme ve 4. patře.  ano/ne 
d) Představení začíná ve 20 hodin, sejdeme se již po 19 hodině. ano/ne 
e) Mirek s Tomášem se tvářili tajemně.    ano/ne 
f) Zřejmně si z nás vědomě dělal jenom legraci.   ano/ne 
g) Iva z našeho družstva se zachovala nejrozumněji.  ano/ne 
h) Seskok z padákem se mu, upřímně řečeno, moc nevydařil. ano/ne 

 

4. Najdi pravopisnou chybu: 

a) Tatínkovy rady se Ondrovi moc nezamlouvaly. 
b) Vyřiď Markovy, aby přišel k Prokopovi na návštěvu. 
c) Sousedova housata a káčata se proháněla po zahradě. 
d) Prokopovy sešity a Markovy učebnice byly počmárány. 

 

5. Ve které z vět není zastoupen rod trpný: 

a) Padlí vojáci byli s poctami pohřbeni. 
b) Víkendové dny byly krásně slunečné a teplé. 
c) Polámané stromy byly odvezeny ke zpracování na místní pilu. 
d) Vítězové závodu byli oceněni medailemi a bouřlivým potleskem. 

 

 



Vypracuj následující 2 cvičení a zašli mi na sladkova@zsvacov.cz (tajenka, slovní druhy) 

 

Literatura 
Karel Hynek Mácha  

– informace k autorovi z minulé hodiny 

dílo: „Máj“ 

- vytiskni si 3 pracovní listy, pozorně přečti a vypracuj odpovědi – zašli mi na 

sladkova@zsvacov.cz (Připrav si na pondělní videokonferenci – vysvětlím vám, 

jak pracovat s daným textem a materiálem.) 

- vše si vlep do sešitu z literatury 

- POZOR! První tři sloky se nauč – budu zkoušet, až budeme ve škole! 

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


 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Zeměpis 8 (18. až 22. ledna 2021) 
Milí osmáci, tímto týdnem zakončujeme učivo o Evropě. Příští týden bude opakovací a pak 

už nás čeká Česká republika. Součástí příprav na tento týden je opět pracovní list. Prosím o 

jeho zaslání do čtvrtka 21.1.2021 na e-mail: reditel@zsvacov.cz  

 

JIHOVÝCHODNÍ  EVROPA 
Poloha – Balkánský polostrov 

- státy bývalé Jugoslávie – vznik samostatných republik 

- Severní Makedonie 

- Slovinsko 

- Černá Hora 

- Bosna a Hercegovina 

- Chorvatsko 

- Srbsko 

- Kosovo 

- Rumunsko 

- Bulharsko 

- Albánie 

nevýhodná poloha – málo rozvinuté státy, hornatý povrch 

Podnebí – vnitrozemské a subtropické 

Obyvatelstvo – náboženství – pravoslavné, katolictví, islám 

- slovanské národy (Rumunsko – románské) 

Hospodářství : zemědělství – slunečnice, obilí, tabák, meruňku 

- chov skotu, drůbeže, prasat 

- těžba nerostných surovin : železná ruda, měď, hnědé uhlí, kamenná sůl 

- v oblasti Černého moře – ropa, zemní plyn 

- - strojírenský, hutnický a textilní průmysl 

 

CHORVATSKO 

Hl.město : ……………………………………….(doplň) 

republika 

náboženství : katolíci 

Povrch : stovky ostrovů (Krk, Brač, Hvar, Korčula,…) 

Hospodářství : 

Zemědělství : vinná réva, obiloviny 

Průmysl – cestovní ruch, stavba lodí 

Zajímavosti :  

- Plitvická jezera 

- Pula 

- Dubrovník 

- Rakije 



SLOVINSKO 

Hl.město : ………………………………….(doplň) 

republika 

nejvyspělejší - euro 

Povrch : Julské Alpy – nejvyšší vrchol Triglav 

- krasové jeskyně 

Hospodářství : 

Zajímavosti :  

jezero Bled 

řeka Soča 

Lipicány 

lyže Elán 

mamutí můstek – lety na lyžích 

 

BOSNA A HERCEGOVINA 

Hl.město : …………………………………………(doplň) 

atentát na Františka Ferdinanda d´Este – začátek 1.sv. Války 

- republika 

- horská krajina 

- národnostní a náboženská 

- Bosňané – islám 

- Srbové – pravoslavní 

 

ALBÁNIE 

Hl.město : ……………………………………(doplň) 

republika 

zaostalý stát – zemědělství 

islám 

vojenské bunkry 

 

BULHARSKO 

HL.město : ……………………………………(doplň) 

republika, EU 

Černomořské pobřeží 

Dunaj – splavná pro lodě 

Pohoří: Balkán, Rila, Pirin, Rodopy 

Zemědělství : ovoce, zelenina, tabák 

- chov ovcí 

- růžový olej – kosmetika 

- šopský salát 

 



ČERNÁ HORA 

Hl. město : ……………………………………..(doplň) 

republika 

malý hornatý stát 

nezávislost od roku 2006 (oddělení od Srbska) 

 

SRBSKO 

Hl.město : ………………………………..(doplň) 

- republika 

- vnitrozemský stát (nemá moře) 

náboženství . : pravoslavé 

Povrch – Dinárské pohoří, na severu nížiny 

řeky – Dunaj, Sáva 

průmysl – rozvinutý 

- války v 90. letech 20.století, mírové jednotky NATO – čeští vojáci 

 

KOSOVO – v roce 2008 jednostranně vyhlásilo nezávislost na Srbsku (Srbsko jej neuznává 

jako stát, mezinárodní společenství ANO) 

hl.město:  ……………………………………..(doplň) 

Nikola Tesla - fyzik 

 

SEVERNÍ MAKEDONIE 

hl.město : ………………………………………….(doplň) 

- republika 

- vnitrozemský stát 

- národnostní menšiny – Albánci, Turci 

- málo vyspělý, izolovaný 

- Ohridské jezero 

 

RUMUNSKO 

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

- republika 

- výhodný tvar šestiúhelníku 

- početná menšina : Maďaři, Romové 

Pohoří : Karpaty 

- polovina obyvatelstva na venkově 

- hutnictví, strojírenství 

- pastevectví 

- Dunajská delta 

- Banát – česká vesnice 

- Drákula 



PRACOVNÍ LIST 

odevzdat do čtvrtka 21.1.2021 na e-mail: reditel@zsvacov.cz  

 

 

 

 


