
Distanční výuka 8. třída  
(22. až 26. února 2021) 

 

Milí osmáci, 
posílám vám práci na další týden. Vše plňte poctivě, hlídejte si, co máte odevzdávat, a také 
časy videokonferencí. Opět také připomínám, abyste si zapínali kamery.  
Při jakémkoli problému mě kontaktujte. 
Přeji všem hodně sil, pevnou vůli a chuť do práce.  

Jarmila Štouralová 

Chemie 8 (22. až 26. února 2021) 

Polokovy 

učebnice str. 54 

Ke značce doplň název prvku, nové značky si zaznamenej do tabulky a nauč se je. 

B   Si   Ge   As   

Se   Sb   Te 

Znovu se podívej na prezentaci na odkaze: https://prezi.com/edbpq41n2_nz/polokovy/ 

Doplň informace (podle prezentace): pošli mi svou práci 

Vlastnosti polokovů:  Polokovy jsou většinou … 

     Mají malou … 

     Používají se jako … 

Křemík: Hojně se vyskytuje … 

   Používá se pro výrobu … … … 

 

Dějepis 8 (22. až 26. února 2021) 

Francouzská revoluce, Napoleon Bonaparte - opakování 

Vypracuj test na odkazu: https://forms.gle/B3zCMqncrsdbKAEZ9  

Test bude známkován! 

https://prezi.com/edbpq41n2_nz/polokovy/
https://forms.gle/B3zCMqncrsdbKAEZ9


Přírodopis 8 (22. až 26. února 2021) 

Trávicí soustava – osud sousta 

učebnice str. 60 až 62 

1. V textu je 10 chyb. Najdi je a oprav.  

2. Podtržená slova (ta jsou správně) – jsou důležité nové pojmy, ty si poznamenej do 

sešitu a napiš si také, co znamenají. 

3. Projdeme si to na videokonferenci – měj to již vypracované a připravené. 

 

K prvotnímu mechanickému i chemickému zpracování potravy dochází v ústní dutině. První 

chemický rozklad zajišťuje trávicí enzym ve slinách (ptyalin), který štěpí škroby na jednoduché 

cukry. Kořen jazyka při polykacím reflexu posune sousto do průdušnice. Aby nedošlo 

k vdechnutí sousta, uzavře se při polykání hrtanová uzávěrka.  

Z hltanu se sousto posune jícnem do žaludku. V žaludku se tvoří agresivní trávicí šťáva, která 

obsahuje kyselinu sírovou a enzym pepsin. Ten štěpí bílkoviny. Stěna žaludku musí být chráněna 

mucinem – hlenovou ochrannou vrstvou, aby nedocházelo k natrávení a tím poškození žaludku. 

Z žaludku se potrava posouvá do tenkého střeva. První část tenkého střeva se nazývá 

desaterák, zde se připojují další trávicí látky ze slinivky a jater. Játra produkují rtuť; slinivka 

enzymy, které dokončí štěpení cukrů, tuků i bílkovin. Tenké střevo je dlouhé 3 až 5 centimetrů 

a má velikou plochu. Na jeho vnitřní stěně je mnoho výběžků, které se nazývají krky. V tenkém 

střevě dochází ke vstřebávání živin do krevního oběhu.  

Poslední částí trávicí trubice je silné střevo. Má délku 1,5 metru. Slouží hlavně ke vstřebávání 

vody, tím dochází k zahušťování střevního obsahu. Na počátku tlustého střeva je slepé střevo 

s červovitým výběžkem, který se nazývá appendix. Obsah střev se posouvá svíráním a 

uvolňováním svalů, tento pohyb se nazývá peristaltika. Tlusté střevo je ukončeno začátečníkem 

a řitním otvorem. Nestrávené zbytky potravy zde odchází z těla ve formě židlice.  

 

  



Matematika 8 (22. až 26. února 2021) 

A) VIDEOHODINY 

Úterý 
 

Dokončíme část čtvrtečního zadání minulého pracovního listu, který jsme nedodělali. 

Znovu to vkládat nebudu, již to máte z minulého týdne. 

Čtvrtek 
 

Vypočítej: 

   

 

Urči hodnotu x 

 
 

 



B) PROCVIČOVÁNÍ  (úlohy pošli) 

 

C) NA ZNÁMKY (úlohy pošli i s postupem řešení) 

1) Čtverec má stranu dlouhou 2 𝑐𝑚. Urči délku jeho uhlopříčky. 

2) Urči délku úsečky (1 čtvereček je 1 cm):  

                

                

                

                

3) Do mřížky (výše) narýsuj úsečku dlouhou √5 𝑐𝑚. 

4) Jaký je obsah čtverce, jehož strana je dlouhá √12 𝑐𝑚? 

D) NA 1  (dobrovolné) 

 

 

  



Český jazyk 8 (22. až 26. února 2021) 

Mluvnice 

Úkoly z mluvnice budu opět zadávat v hodinách – 

hlídejte si termíny odevzdání! 

Videokonference 1 

- budeme opakovat vedlejší věty podmětné a předmětné 

- vytiskni si pracovní list, s kterým budeme pracovat i v ostatních videokonferencích 

- připrav si psací potřeby, pravítko 

- připrav si modrý PS8 (budeme pracovat na str. 22/cv. 3, 4) 

- vypracuj online test 1 - 

https://forms.gle/Wf9Q7GGhdCDdq7jw8 

 

Pracovní list 

1. Podtrhni vv, zakroužkuj spojovací výraz a rozliš VV předmětnou a podmětnou: 

Zdálo se, že ho nikdo nepřemůže. 

Domníval jsem se, že ten film hrají dneska. 

Právě mluvíme o tom, co se stalo včera. 

Mamince by se líbilo, kdybys doma pomáhal. 

Naší snahou bylo, abyste se u nás cítili co nejlépe. 

Koho bychom měli přihlásit do soutěže, o tom se právě radili. 

Je vám jasné, proč se ta střecha zřítila? 

Že si s tím nebudete vědět rady, to je víc než pravděpodobné. 

Je známo, jaké máme jaderné elektrárny. 

Je podezřelé, kolik ti chybí peněz. 

Konečně se zjistilo, jakým způsobem se to stalo. 

Překvapilo mě, kdo všechno jí nepomohl. 

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. 

Byl jsem pyšný na to, že jsi to dokázal. 

Ten, komu se to nelíbí, ať jde raději pryč. 

Zapomněl___ jsme, kam se odstěhoval___. 

https://forms.gle/Wf9Q7GGhdCDdq7jw8


Jirku zajímalo, kde ses narodila. 

Je hloupé, když sedíš celý den u počítače. 

Všimli si, že Janov___ sestry nechodil___ na obědy. 

Tv___ bratři nevěděl___, jaké tým___ postoupil___ do finále. 

Janov___ rodiče mi v___světlil___, jak mám postupovat. 

Tv___ bratři mě poprosil___, abychom jim pomohl___. 

 

2. Nahraď podtrženou část věty vedlejší větou podmětnou: 

Nelíbí se mi jeho práce. 

Tatínka překvapil synův rychlý běh. 

Maminku trápilo Pavlovo zlobení ve školce. 

Tatínkovi vadilo náledí na silnici. 

Učitele zajímaly Janovy sportovní úspěchy. 

Je dobré podporovat nadějné mladé sportovce. 

 

3. Nahraď podtrženou část věty vedlejší větou předmětnou: 

Mluvila o přípravě toho pokrmu. 

Svěřila se mi s obsahem toho sdělení. 

Slyšela jsem o jeho problémech ve škole. 

Vysvětlila mi řešení slovních úloh. 

Zeptala se Jirky na průběh zápasu. 

Četli jsme si o životě lidí ve středověku. 

Naučil se postup při výrobě košíků. 

 

Videokonference 2 

- na tuto hodinu si prostuduj modrý rámeček z modrého PS8 – str. 23 (Souvětí – pojem 

věta hlavní, vedlejší, řídící, závislá) 
- připrav si pracovní list, psací potřeby, pravítko 
- vypracuj online test 2 - 

https://forms.gle/bMjrxDMZ3RtNw4i79 

 

https://forms.gle/bMjrxDMZ3RtNw4i79


 

Videokonference 3 

- připrav si modrý PS8, psací potřeby, pravítko a sešit školní 
 

Sloh 

 

Referát 

- podává souhrnnou zprávu o určitém díle (např. o knize, výstavě, koncertu, divadelním 

představení, filmu, televizním pořadu…) 

- měl by přesně a výstižně shrnout dané rysy předmětu, o kterém pojednává 

 

- uč. str. 149 – přečti si text Miloš Macourek – Pohádky – vypiš si informace, budu se 

ptát na 3. videokonferenci 😊 
 

Literatura 

Do sešitu z LV si vlep následující informace. 

Kritický realismus 

- snaha o co nejpřesnější zprávy o světě kolem sebe 

- snaha vše kriticky posoudit 

- nejrozšířenější lit. žánr = román (zachycení postav, prostředí, příčiny chování…) 

- Honoré de Balzac (onoré d balzak) - Francie 

- „Otec Goriot“ – osud bohatého kupce, chudého studenta, který touží po kariéře a 

opouští své morální zásady 

- Lev Nikolajevič Tolstoj – Rusko 

- román „Vojna a mír“ – Rusko v době napoleonských válek 

- Charles Dickens (čárlz dykynz) – Anglie 

- osudy opuštěných dětí, které vyrůstají ve světě, v němž rozhodují hlavně peníze 

- „Oliver Twist“ – zachycení smutného dětského osudu 

- čítanka str. 50-53 – Ukázka Oliver Twist – Charles Dickens – přečti si a vypracuj do 

sešitu odpovědi, které mi pošli na sladkova@zsvacov.cz 

1. Popiš situaci dětí v chudobinci. 

2. Co si myslíš o lidech, kteří toto zařízení spravovali? 

 

mailto:sladkova@zsvacov.cz


Anglický jazyk 8 (22. až 26. února 2021) 
Osmáci, 

minulý týden jsme probrali budoucí čas prostý, který se tvoří pomocí pomocného slovesa 

WILL a slovesa v základním tvaru. Zopakujte si, jak se tento čas tvoří, kladnou větu, zápor, 

otázku a krátkou odpověď. Prověřte svoje znalosti v rozhodovačce, diktátech online, nebo 

stavbě vět→  

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-future-simple-tense 

Úkoly na tento týden: 

→Vylepit do sešitu gramatiky:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tvoření podstatného jména ze slovesa 

podstatné jméno = noun 

sloveso = verb 

Přípona - ing 

Přípona -ing se dá použít u jakéhokoli slovesa pro vytvoření průběhového 
času, přechodníku nebo gerundia. A gerundium je tvar slovesa, který ve větě může stát právě 
na místě podstatného jména a vlastně se chová jako podstatné jméno. 

Zvolíme-li příponu -ing a chceme tím vyjádřit podstatné jméno, vyjadřujeme činnost: 

sing (v) = zpívat, singing (n) = zpívání 

cook (v) = vařit, cooking (n) = vaření 

iron (v) = žehlit, ironing (n) = žehlení 

clean (v) = čistit, cleaning (n) = čištění, uklízení 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

→ Vypracuj cvičení  PS :  str. 34/cv.1, 2, 3 

                                           str. 35/ 4, 5, 6  

Kontrolovat budeme společně a novou gramatiku procvičíme v učebnici na str. 38, 39.  

 

 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-future-simple-tense
https://www.helpforenglish.cz/article/2006071501-gerundium-v-anglictine


 Přelož (použij WILL) a pošli do pátku na můj email:  

1. Příští září mi bude 14. 

2. Koupím ti k narozeninám kolo.  

3. Nenapíši ti email. 

4. Pravděpodobně si nepůjdou zaplavat. 

5. Nevyhrajeme zápas. 

6. Zastavím a zeptám se na cestu. 

7. Otevřeš okno, prosím? 

8. To bude hezké. 

9. Pošlu ti pohlednici. 

10. Vím, že to neuděláš. 

11. Budu žít v Londýně a budu velmi bohatý.  

12. Snad (on) zůstane s námi. 

 

  



Německý jazyk 8 (22. až 26. února 2021) 
Videokonference v pondělí 22. 2. od 9:00 

Einheit 2 – Wiederholungstest (nanečisto) 

● pracovní sešit 

str. 24 – šedý rámeček – shrnutí učiva 2. okruhu 

str. 25/ cv. 1 – Poslouchej a spojuj! 

str. 25/ cv. 2 – Sestav rozhovor! 

str. 25/ cv. 3 – Doplňuj předložky! nápověda: in den, ins, an die, zu, ans, nach, in dem 

str. 25/ cv. 4 – Odpověz na otázky (celou větou)! 

str. 26/ cv. 5 – Čti a odpověz a otázky (celou větou)! 

str. 26/ cv. 6 – Překládej! 

str. 26/ cv. 7 – Napiš věty správně! Pozor na velká písmena u podstatných jmen! 

Tento test nanečisto zkontrolujeme příští pondělí při videokonferenci. 

 

  



Fyzika 8 (22. až 26. února 2021) 
Učebnice: Fyzika 3: str. 76-81: Tlak v kapalinách: přečíst; poznámky přepsat nebo vlepit do 

sešitu fyziky: 

Tlak v kapalinách: 
Hydrostatický tlak = tlak v kapalině způsobený její vlastní tíhou 
- tlaková síla v kapalině působí všemi směry 
- výpočet velikosti hydrostatického tlaku: 

 

Úkoly: (vyřešíme společně při videokonferenci ve čtvrtek 25.2.) 
a) Akvárium tvaru kvádru má rozměry dna 60 cm a 40 cm. Voda v něm dosahuje do výšky 35 
cm. Určete tlak u dna akvária. 
 
b) V silnostěnné skleněnné nádobě je rtuť s hladinou ve výši 15 cm. Určete velikost 
hydrostatického tlaku u dna nádoby. Kolikrát je tento hydrostatický tlak větší, než kdyby 
v nádobě byla voda?  
 

 



Zeměpis 8 (22. až 26. února 2021) 
Milí osmáci, 
tento týden budete mít trochu více práce. 
Vaším úkolem bude opsat si nebo vytisknout poznámky a do slepé 
mapy, kterou jste si měli vytisknout minulý týden, zakreslit podle 
atlasu nebo internetu všechny červeně napsané oblasti povrchu. 
Mapu se zakreslenými oblastmi povrchu mi pak pošlete ofocenou 
na můj e-mail, tak jako vždycky. Pokud si slepou mapu nemůžete 
vytisknou, můžete si ji vyzvednout ve škole. 
Přeji vám hezký týden. 

 
OBLASTI POVRCHU ČR 

2 části – 1- Česká vysočina 

   2- Karpaty 

1) ČESKÁ VYOČINA (Z část ČR) 
 

a) Česká kotlina – protéká jí největší řeka Labe s nejdelší řekou 
Vltavou  

JZ část –  Třeboňská pánev, Budějovická pánev 
 

Z část –     Brdy (Tok 862 m.n.m.) 
- Český kras (Koněpruské jeskyně = vápenec) 
- CHKO Křivoklátsko (CHKO = chráněná krajinná oblast) 

 

       Střední část -  Středočeské pohoří 
- Pražská kotlina 

 

       SZ část – pánve ( Chebská, Sokolovská, Mostecká) 
- České Středohoří a Doupovské hory (sopečná činnost) 
- Slavkovský les  - pramenná oblast pro lázeňství 

 
      SV část – Česká tabule 

- hory : Říp, Bezděz, Trosky (Český ráj) 
- Prachovské skály (pískovec) 

 

b) Pohraniční pohoří 
- Novohradské hory – Žofínský prales = nejstarší chráněná 

oblast se strukturou pralesa (vznik 1838) 
 

- Šumava – Plechý (1378m.n.m.), CHKO a NP 
            -Boubínský prales (1858) 
            -Šumavské pláně a slatě – rašeliniště 
            ledovcová jezera 

 

- Český les – Čerchov 
 

- Smrčiny  
 

- Krušné hory – Klínovec 1244m.n.m. 
      -oblast značně poškozena exhalacemi 
z hnědouhelných pánví – kyselé deště 
-původní porost zničen – nahrazen smrkovými lesy 

 
- Děčínská vrchovina (stěny) – Česko-saské Švýcarsko 

-Hřensko (hluboká údolí s jeskyním 
systémem) 

- Lužické hory – Ještěd (1012m.n.m) 
     -Kozákov – polodrahokamy 



 
- Jizerské hory – Smrk (1124 m.n.m) 
 
- Krkonoše – Sněžka (1603 m.n.m) 

 

- KRNAP (Krkonošský národní park) 
-Labská bouda – prameniště řeky Labe 

 

- Broumovské hory – pískovcová skalní města 
-Adršpašské skály 
-Teplicko-Broumovské stěny 

 
- Orlické hory – Velká deštná (1115 m.n.m.) 

 
- Hrubý Jeseník – Praděd (1491 m.n.m.) 

         -Kralický sněžník (1423 m.n.m.) 
         -Prameny řeky Moravy 
         -Evropské rozvodí (Černé, Severní, Baltické) 

 
- Nízký Jeseník  

 
 

c) Vnitřní pohoří 
 

- Drahanská vrchovina -  Moravský kras 
      -krasové jeskyně 
      -propast Macocha (-138m.n.m.) 

 
- Žďárské vrchy 
- Českomoravská vrchovina – Javořice (836m.n.m.)

KARPATY 

a) Vněkarpatské sníženiny 
b) Západní Karpaty (vnější) 
 
ad a) – vznikly poklesem litosférických desek ve třetihorách 

tvoří je :  
- Dyjsko-svratecký úval 
- Dolnomoravský úval 
- Vyškovská brána 
- Hornomoravský úval 
- Moravská brána 

- Ostravská pánev – těžba č. uhlí- devastace krajiny 
 

        ad b)  - Bílé Karpaty 
- Javorníky 
- Hostýnské vrchy 
- Vsetínské vrchy 
- Moravsko-Slezské Beskydy – Lysá hora (1324 m.n.m.) 

       -Radhošť (1029 m.n.m.) 
 
   Panonská pánev – jižní okraj ČR při hranicích s Rakouskem 

- oblast je největší z hlediska tzv. navátých písků 
patří sem : 

- Pavlovské vrchy – Novomlýnské nádrže 
- Věstonická brána : Věstonická Venuše 

-oblast starých slovanských sídel 
(Mikulčice, Pohansko) 
-NP Podyjí : ochrana údolí 

    -      Středopolská nížina – Opavská pahorkatina

 


