
Distanční výuka 8. třída  
(19. 4. až 23. 4. 2021) 

 

Milí osmáci, 
posílám vám práci na další týden. Tento týden se budou konat online třídní schůzky druhého 
stupně – budou probíhat ve středu od 17 hodin. Podrobnosti se dozvíte ze stránek školy. Při 
jakémkoli problému mě kontaktujte. 
Přeji všem hodně sil, pevnou vůli a chuť do práce.  

Jarmila Štouralová 

 

Dějepis 8 (19. až 23. dubna 2021) 

Technický a vědecký pokrok   

uč. str. 102 až 105  (vše si zkontrolujeme na videokonferenci)  

 

  



Matematika 8 (19. až 23. dubna 2021) 

Tělesa II 

VIDEOHODINY 

Úterý 
Dokončíme úlohy 4 a 5 z minulého týdne. 

 

Čtvrtek 

 

 

PROCVIČOVÁNÍ  (úlohy pošli) 

1) Úloha z minulého týdne: A) čtvrtek – Elmar šel na brigádu … 

2) Kruhový záhon má průměr 20 metrů. Kolik metrů obrubníku bude potřeba na jeho 
ohraničení? Kolik pytlů mulčovací kůry musíme koupit na jeho pokrytí, vystačí-li jeden 
pytel na 30 m2? 

3) Vypočítej objem pravidelného čtyřbokého jehlanu (podstava je čtverec) s výškou 26 cm 
a podstavnou hranou 12 cm. 

4) Poloměr podstavy válce je 3 cm a jeho výška 5 cm. Určete jeho objem a povrch. Jaký objem 
bude mít největší možný kužel, který může z tohoto válce vzniknout?  

NA ZNÁMKY (úlohy pošli i s postupem řešení) 

1) Vypočítej objem a povrch kvádru o rozměrech 25 mm, 4 cm, 0,07 m.  

2) Vypočítej objem a povrch trojbokého hranolu, jehož podstava je pravoúhlý trojúhelník 
o rozměrech 5 cm, 12 cm, 13 cm. Výška hranolu je 0,5 m.  

NA 1  (dobrovolné) 

Jaký bude povrch a objem hranolu, který vznikne slepením 8 krychlí o hraně 3 cm. Najdi 
všechny možnosti. U jednotlivých řešení napiš nebo načrtni, jak jsou krychle ve tvém výpočtu 
uspořádané. 



Český jazyk 8 (19. až 23. dubna 2021) 

Samostatná práce – prosím o zaslání na sladkova@zsvacov.cz 

- modrý PS8 – str. 18/cv. 9b (+ vlastní kontrola) – druhy přívlastků 

- modrý PS8 – str. 19/cv. 11 (+ vlastní kontrola) – přístavek 

- modrý PS8 – str. 14/cv. 2a (+ vlastní kontrola) – větné členy 

 

Videokonference č. 1 

- připrav si modrý PS, učebnici, sešit školní 

- na hodinu si zopakuj druhy vedlejších vět (spojovací výrazy, otázky) 

- dále si zopakuj druhy přívlastků 

Videokonference č. 2, 3 

- vytiskni si a vlep do sešitu školního 

- připrav si učebnici, sešit školní, modrý PS 
 

Doplněk 

- rozvíjející větný člen, který závisí současně na jménu  (podstatném jménu nebo zájmenu) a 
slovese ve větě 
- můžeme ho zjednodušeně najít ve větě tak, že se pojí s přísudkem i slovesem „být“ 

 
- může být a) holý: př. Sportovci se vrátili unaveni. 
 b) rozvitý: př. Sportovci se vrátili velmi unaveni. 
 c) několikanásobný: př. Sportovci se vrátili velmi unaveni, hladovi a žíznivi. 
 
- ve větách s D se často vyskytují slovesa smyslového vnímání (př. vidět, slyšet…), k nimž se D 
váže 
- bývá na konci věty 
- ptáme se: Jak? Jaký? Jako kdo? Jako co? Za koho? Kým? 
- bývá vyjádřen: přídavným jménem (i ve jmenném tvaru), podst. jménem, zájmenem, někdy 
číslovkou, infinitivem a přechodníkem (přechodník bývá ve větě vždy doplňkem), rád, sám 
- v čj bývá bezpředložkový, případně se pojí s „jako“ a s předložkou „za“  
 

mailto:sladkova@zsvacov.cz


Pozor!!! 
Doplněk      Přísudek jmenný se sponou 
Chlapci se vrátili unaveni.    Chlapci byli unaveni. 
Aleš pracoval jako instalatér.    Aleš se stal instalatérem. 
Věrka doběhla třetí.     Věrka byla třetí. 
Všichni ji viděli plakat.      
Petra přicházela zpívajíc si. 
Chlapci byli unaveni. 
Petr cestoval zcela sám. 
 

 

 
Sloh 
 

- zamysli se a napiš 5 bodů: a) Co mi online výuka dala? 
o b) Co mi online výuka vzala? 

Pokud se budeš chtít více rozepsat, budu jedině ráda 😊 a náležitě ocením 😊 
Prosím o zaslání na sladkova@zsvacov.cz 
 
 
 

Literatura  
- odevzdáváš čtenářský deník (způsob odevzdání po domluvě) 
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Anglický jazyk 8 (19. až 23. dubna 2021) 
Úkoly na tento týden: 

PS: str.48/ cv. 1,2,3. 

PS: str. 49 – celá strana 

Překreslete si do sešitu gramatiky tabulku z učebnice str. 56 – PREPOSITIONS -předložky  

Opakování o předložkách na Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=X2-h0bJjXvA 

Zkuste si předložky procvičit: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2017081301-cviceni-mistni-predlozky-in-on-at 

Reading: učebnice str. 57/ The Taj Mahal – Read about one of the most beautiful building in 

the world. Try to translate.  

 

 

Německý jazyk 8 (19. až 23. dubna 2021) 
EINHEIT 3 

Videokonference 19. 4. od 9:00.  
Na videokonferenci si ke kontrole připrav cvičení z minulého týdne – U - cv. 9a/ str. 31.  
 

● Pracovní sešit 

str. 30/ cv. 10 – Co patří k jídlu, pití a mlsání? Roztřiď! 

str. 30/ cv. 11 – Odpověz! 

str. 30/ cv. 12 – Poslouchej a označ, co kdo jí. Věty napiš podle vzoru do sešitu. Ve všech 

větách použij sloveso ESSEN. 

vzor: Hans isst Pizza und Spaghetti. 

 Cvičení pošli do pátku na můj mail. Děkuji. 

 

  

Tato fotka od autora Neznámý autor s 

https://www.youtube.com/watch?v=X2-h0bJjXvA
https://www.helpforenglish.cz/article/2017081301-cviceni-mistni-predlozky-in-on-at
https://www.flickr.com/photos/betta_design/2086852016/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Chemie 8 (19. až 23. dubna 2021) 

Halogenidy   

uč. str. 62 až 63   

1) Připomenutí důležitých informací:  

halogenidy = sloučeniny halogenů (F, Cl, Br, I) s oxidačním číslem -I 

název:   F-I = fluorid 

Cl-I = chlorid  

Br-I = bromid    

I-I = jodid  

2) Projdi si znovu prezentaci na stránkách školy. 

3) Napiš vzorce/názvy halogenidů: TOTO CVIČEN MI POŠLI 

 

 

 

 

Přírodopis 8 (19. až 23. dubna 2021) 

Oko   

uč. str. 84 až 86  (SVOU PRÁCI MI POŠLI) 

Vypracuj  PS str. 32/cv. 6, 7 

  



Fyzika 8 (19. až 23. dubna 2021) 
Úkol: Křížovka 

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 23.4.! 

 

1.                 
2.                    

3.                 
4.                  
5.                  
6.                   
7.                    

8.                   

9.                    
10.               

     x       
11.                  
12.                   
13.            

14.             
15.                

 

Otázky: 

1. jev při bouřce; 2. částice se záporným elektrickým nábojem; 3. zelektrovat těleso lze 

pomocí……; 4. kostka jinak řečeno; 5. elektrolyt je……; 6. elektrický článek; 7. základní 

jednotka hmotnosti; 8. jednotka elektrického náboje; 9. spojení více atomů; 10. kouř jinak 

řečeno; 11. mezi rozdílně nabitými tělesy je elektrické…….; 12. částice s neutrálním nábojem; 

13. jednotka elektrického napětí; 14. označení elektrického napětí; 15. vodič (kov) 

 

- poznámky si přepiš nebo vlep do sešitu fyziky: 

Elektrický proud 
- elektrický proud v kovech je usměrněný pohyb elektronů 
- dohodnutý směr elektrického proudu v obvodu je od kladného pólu zdroje k zápornému 
pólu 
- elektrický proud prochází pouze uzavřeným obvodem 

- označení elektrického proudu: I 
- jednotka: ampér (A) 
- další jednotky: kA - kiloampér, mA - miliampér, 𝝁A - mikroampér  
- elektrický proud měříme přístrojem nazývaným ampérmetr 
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Zeměpis 8 (19. až 23. dubna 2021) 
Milí osmáci, 

tento týden se dozvíte o dopravě v České republice. Poznámky si přepište nebo vytiskněte a 

vypracujte pracovní list. PL prosím zašlete do 22.4.2021 (ČTVRTEK!) na mou e-mailovou adresu. 

Prosím, nezapomeňte si učivo opakovat. Brzy nás čeká opakovací test, po kterém začneme probírat 

jednotlivé kraje ČR. 

 

Doprava ČR 

Základní dělení : 

A) přeprava osob 

B) přeprava nákladu 

C) suchozemská 

D) vzdušná 

E) vodní 

 

1) Silniční doprava: 

- nejpoužívanější způsob dopravy 

- míra automobilizace : na 1 auto připadá 2,5 obyvatel 

- negativita růstu silniční dopravy 

D1 – Praha – Brno – Ostrava 

D2 – Brno – Bratislava 

D3 – Praha – České Budějovice 

D5 – Praha – hranice s Německem (Norimberk) 

D8 – Praha – Ústí nad Labem (Berlín) 

D11 – Praha – Hradec Králové 

 

 



 

2) Železniční doprava 

- hustota železniční sítě v ČR patří k nejhustějším na světě 

- význam osobní přepravy poklesl 

- výhoda : velké přepravní výkony, nižší zatížení na životní prostředí 

- zvyšuje se kvalita hlavních koridorů, málo využívané tratě se ruší 

 

Železniční koridory : 

• I. železniční koridor (Berlín - Drážďany) - Děčín - Praha - Pardubice - Česká Třebová - Brno - 
Břeclav - (Vídeň / Bratislava - Budapešť)      

• II. železniční koridor (Gdaňsk - Waršava - Katowice) - Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov - 
Břeclav; odbočná větev Přerov - Olomouc - Česká Třebová  

• III. železniční koridor (Le Havre - Paříž - Frankfurt) - Cheb - Plzeň - Praha - Ostrava - (Žilina - 
Košice - Lvov); odbočná větev Plzeň - Domažlice - (Norimberk)  

• IV. železniční koridor (Stockholm - Drážďany) - Děčín - Praha - Tábor - Veselí nad Lužnicí - 
České Budějovice - Horní Dvořiště - (Linz - Salzburg - Ljubljana - Rijeka - Zagreb)    

 

3) Vodní doprava : 
- objem dopravy přepravy je v porovnání s ostatními druhy přepravy zanedbatelný a stále 

se snižuje 
- hospodářsky se využívá pouze Labe od Chvaletic po Hřensko a Vtava od Prahy po Mělník 

4) Letecká doprava :  
- význam má pouze mezinárodní doprava 
- vnitrostátní je zanedbatelná 
- do zahraničí se létá z Prahy, Brna, Ostravy, Karlových Varů 
- nyní se staví mezinárodní letiště v Českých Budějovicích 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na této adrese se můžete podívat na přímý přenos (přílety a odlety letadel) z letiště Václava Havla 

v Praze https://www.prg.aero/planespotting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prg.aero/planespotting


Pracovní list – odevzat do 22.4.2021 (čtvrtka) na e-mail: reditel@zsvacov.cz  



IKT 

ÚKOL NA TÝDEN (ODEVZDAT DO 20. 4. 2021) 

• pokračuj s minulým souborem 

• máme hotovo: postava, která sama neustále "lítá" náhodnou rychlostí v jedné přímce nahoru 

a dolů 

• ÚKOL: vytvoř další postavu (mráček, domečky) a rozpohybuj je tak, že to bude působit, jako 

že ubíhá krajina 

• nápovědu i minulá zadání najdeš případně v Moodle 

• prográmek pošlete na mail: admin@zsvacov.cz nebo sdílejte přes scratch 

mailto:admin@zsvacov.cz

