
Učivo pro 8. ročník: 20. – 24. 4. 2020 

Matematika: 

Procenta 

- učebnice str. 36 – 37/cv. 1, 2, 4, 5, 7 používej kalkulačku – návody: 

36/1: a) 2500 aut: 1,2.2500=3000 aut; 1,2.3000=3600 aut; atd. b) a c) stejný postup; Po 

kolika letech vyrobí automobilka alespoň dvojnásobný počet aut? Pošli mi odpověď! 

36/2: Doplň tabulku: 5% úroková sazba, tzn.105%=1,05: po 1.roce:1 000 000.1,05=1 050 000, 

po 2.roce: 1 050 000.1,05=1 102 500, pokračuj dál a pošli mi výsledky. 

37/4: Opačný postup než byl v předchozím cvičení: 105%=1,05 nebudeš násobit, ale dělit. 

Kolik peněz vložil do banky před 3 lety? Pošli mi odpověď! 

37/5: Stejný postup jako u 2. cv. násobím: 1. banka: 102%=1,02 (každý měsíc zvýší o 2%, 

pozor, rok má 12 měsíců);  2. banka: 125%=1,25). Která banka je výhodnější? Pošli mi 

odpověď! 

37/7: Úrok 10%, tzn.110%=1,1; opět tímto číslem budeš násobit, po každém roce je splátka, 

kterou odečteš a zase z výsledného čísla počítáš úrok atd. Kolik zaplatila paní Rychlá na 

úrocích? Pošli mi odpověď! 

Úkol: zopakuj si 3 základní typy úloh na procenta, používej kalkulačku:  

1. výpočet procentové části: 

a) 2% z 95 kg = 
b) 87% z 412 Kč = 
c) 99% z 300 t = 
d) 0,6% z 900 =  
 
2. výpočet základu: 

a) 24% je 600 l = 
b) 88% je 220 Kč = 
c) 4,8% je 12 m = 
d) 95% je 47,5 kg = 
 
3. výpočet počtu procent: 

a) 45 Kč ze 150 Kč = 
b) 880 m z 1 600 m = 
c) 130 kg z 320 kg =  
d) 54 Kč z 1 800 Kč = 



Fyzika: 

Úkol: Křížovka 
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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) 

 

- učebnice Fyzika 4: str. 20 - 22 kapitola: Co je to elektrický proud (viz. příloha v domácích 

úkolech, nafocené stránky učebnice) 

- tyto poznámky si vytiskni a nalep nebo přepiš 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 



Německý jazyk: 

Někteří nevyplnili online test na stránkách školy (procvičování slovesa essen, helfen), prosím 

napravte to!  https://forms.gle/FBdZE75vKiuHyZdv9 

Einheit 3 

● Do školního sešitu si nalep nebo přepiš následující cvičení – MEIN TAG.  
 

 

 
Podle obrázků doplň do textu slovesa ve správném tvaru! 
Toto cvičení mi prosím pošli do pátku zpět ke kontrole! kulova@zsvacov.cz 
 
MEIN TAG 

Am Morgen (1) ________________mein Wecker. Ich (2)____________      ______ und ich (3) 

_____________ mich. Dann (4) ________________ ich mich an, ich (5) __________________ und ich 

(6) _______________ meine Zähne.  

Dann (7) ____________ ich zur Schule. Am Vormittag (8) ________ ich in der Schule und (9) 

____________ viel. Nach der Schule gehe ich nach Hause und ich (10) _____________ zu Mittag. Am 

Nachmittag (11)  _____________ ich meine Hausaufgaben. Dann (12)  _____________ ich meine 

Freunde und wir _______________. Am Abend (13)  ______________ ich mit meiner Familie zu 

Abend. Nach dem Abendessen (14)  ____________ ich __________. Dann (15) ______________ ich 

ins Bett und ich (16)  _____________. In der Nacht (17) ______________ ich. 

● Učebnice – str. 31/ cv. 9a) – přeložit do školního sešitu 

● učebnice -  str. 31/ cv. 8 – ústně  

● pracovní sešit – str. 29/ cv. 8, str. 30/ cv. 9 

https://forms.gle/FBdZE75vKiuHyZdv9
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Český jazyk: 

Mluvnice: 

 zapiš si do sešitu mluvnice: (co je uvedeno v rámečcích) 

 

 

 

 

 

 OPČ 2 str. 2/cv. 1a + b (na linky napiš grafický zápis souvětí a písmenem označ druh souvětí:            

S = souřadné, P = podřadné) 

1. věta: 1VH, kde 2VV. (P)             stránku vyfoť a pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 uč. str. 103/cv. 4 vypiš 3 věty přísudkové a 3 věty přívlastkové  

(pokud je v hlavní větě sponové sloveso = VV přísudková, pokud vedlejší věta rozvíjí 

podstatné jméno = VV přívlastková) 

 uč. str. 103/cv. 5 – doplň 5 vět, opiš je a ke každé uveď grafický zápis souvětí 

(Teď už je mi úplně jasné, že dnes nepřijde.   1VH, že 2VV podmětná.) 

 uč. str. 103/cv. 6 – vyber 2 věty předmětné a dvě doplňkové a ke každé uveď grafický zápis 

souvětí (VV doplňková rozvíjí jméno a sloveso zároveň) 

všechna cvičení vyfoť a pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

 udělej si online test na určování vedlejších vět (můžeš pracovat s učebnicí) 

 

Sloh: tajenka z minulého týdne: ŘEČNICKÉ (zkontroluj si v tabulce, co platí o úvaze) 

 

 

 

 

 

 

 

O úvaze platí, že …. AN
O 

N
E 

je funkčním stylem odborným P E 

vyvozuje závěry Č B 

odráží životní zkušenost N Z 

vyskytuje se pouze v mluvené podobě T Ř 

autor nezaujímá osobní stanovisko V I 

má některé shodné rysy s výkladem K O 

autor vysvětluje určitý problém É S 

autor nabízí možnosti řešení C D 

Souvětí 

a) podřadné = se skládá z jedné věty hlavní a jedné vedlejší (nebo více vět vedlejších) 

b) souřadné = obsahuje alespoň dvě věty hlavní, počet vedlejších vět nerozhoduje 

 

 

Věta hlavní 

- není součástí žádné jiné věty, nemůžeme se na ni jinou větou zeptat, je vždy větou řídící 

 

Věta vedlejší 

- plní funkci větného členu jiné věty, mluvnicky je závislá na jiné větě (můžeme se touto větou 

na ni zeptat) 

 

 

 

[Zadejte citát z dokumentu nebo souhrn zajímavého bodu. Textové pole lze umístit kdekoli v 

dokumentu. Formátování textového pole citátu z vlastního textu lze změnit pomocí karty 

Nástroje kreslení.] 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz
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OSNOVA ÚVAHY (zapiš si do slohového sešitu) 

Úvod: stručně nastíníme, o čem chceme uvažovat, jaký problém budeme rozebírat 

Stať: zabýváme se jednotlivými myšlenkami, náš názor musíme vysvětlit, uvést pro něj argumenty, 

přinášíme i názory jiných, zamýšlíme se nad problémem z různých pohledů 

Závěr: shrneme všechny hlavní myšlenky a uvedeme, zda jsme dospěli k nějakému řešení 

Napiš krátkou úvahu na téma: DOKONALÝ ŽIVOT (drž se podle osnovy, použij řečnické otázky, rozsah 

práce alespoň ½ A4 (odevzdej do 30. 4. na email spejzlova@zsvacov.cz) 

Literatura: 

 četba vlastní knihy –kdo ještě neuvedl  název knihy a autora, učiní tento týden!!! 

 

 

Dějepis: 

  připomeň  si učivo o Itálii, které najdeš v sešitě (v učebnici toto najdeš na str.76/77, 92) 

 uč. str. 110: Sjednocení  Itálie – přečti si 

 vymysli  křížovku, ve které použiješ pojmy ze sjednocení Německa a Itálie (str. 108 – 110) 

(každý řádek označ číslem, pod křížovku piš otázky, křížovku odevzdej vyplněnou  

 na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

 

Přírodopis: 

Nervová soustava 

uč. str. 95 až 96 

Podle učebnice vypracuj PS str. 28 / cv. 6, 7 – svou práci mi pošli (pokud nemáš jak, alespoň 

mi napiš, že jsi úkol splnil/a) 

Udělej si test, ve kterém si zopakuješ vylučovací, kožní a nervovou soustavu (Opakování): 

https://forms.gle/9PeNz1HjRNmoAM5e9 
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Chemie: 

Hydroxidy 

Zopakuj si v následujících úlohách, co víš o hydroxidech.  Pošli mi výsledky. 

1. Který hydroxid se opřipravuje reakcí páleného vápna s vodou? 

Napiš rovnici této reakce: 

Jak se tomuto hydroxidu říká? 

Kde se používá? 

2. Napiš vzorec amoniaku: 

Je to štiplavý zapáchající plyn rozpustný ve vodě. Jaký hydroxid vzniká jeho 

rozpuštěním ve vodě? 

Napiš reakci amoniaku s vodou: 

3. K čemu se používá hydroxid sodný? 

Napiš jeho vzorec: 

4. Spoj, co k sobě patří: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe(OH)2 

Fe(OH)3 

NH4OH 

Cu(OH)2 

LiOH 

-ný -natý 

-itý 

amon- 
lith- 

želez- 

měď- 



Anglický jazyk: 

Milí osmáci, 

děkuji těm, co udělali a poslali poslechové cvičení. Kdo ho ještě neudělal, prosím napravte to.  

Úkoly na další týden: 

Učebnice str. 48-49/Story Zone – přečíst + cv.2,3 ústně 

 

Čeká nás nová lekce, proto si vytiskněte nebo přepište nová slovíčka Unit 5 do slovníčku. Postupně 

se je učte. Bez slovíček to nejde. :-) 

 
 

Učebnice str. 50/cv.1 – přečíst, přeložit úvodní rozhovor 

Učebnice str.50/cv.2 – do sešitu 

Učebnice str.51/cv.4 – ústně přiřadit obrázky k názvům 



Pracovní sešit str.44/cv.1,2 – po vypracování vyfotit nebo naskenovat a poslat na email: 

fridrichova@zsvacov.cz  

Vlepte si do sešitu „Compass Points“ 

 

!!! se světovými stranami používáme předložku IN !!! 

in the north – na severu 

in the north-east – na severo-východě 

Učebnice str. 51/cv.6 – pracujte s mapou Evropy a doplňte světové strany, věty napište do sešitu a 

pošlete na email: fridrichova@zsvacov.cz 

Přeji pěkný týden, mnoho sil v další práci a zdraví. 
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ZEMĚPIS: 
Milí žáci, 

další hodinu ze zeměpisu si můžete vytisknout a vložit do sešitu nebo si jí přepište do sešitu. 

 

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 (Berlin - Dresden) - Děčín - Praha - Pardubice - Česká Třebová - Brno - 
Břeclav - (Wien / Bratislava - Budapest)      

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

 III. železniční koridor (Le Havre - Paris - Frankfurt a.M.) - Cheb - Plzeň - Praha - Ostrava - 
(Žilina - Košice - Lvov); odbočná větev Plzeň - Domažlice - (Nürnberg)  

 IV. železniční koridor (Stockholm - Dresden) - 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 


