
Distanční výuka 8. třída  
(22. 3. až 26. 3. 2021) 

 

Milí osmáci, 
 
posílám vám práci na další týden. Nezapomínejte zapínat kamery, nečekejte na vyzvání 
učitelů. Při jakémkoli problému mě kontaktujte. 
 
Přeji všem hodně sil, pevnou vůli a chuť do práce.  

Jarmila Štouralová 

 

IKT 8 (22. až 26. března 2021) 

Programování 

Zadání:  
Naprogramujte ve scratchi prográmek, kdy kočka po stisku klávesy nakreslí obrazec a ten 

několikrát zopakuje do kruhu.  

Program pošlete nejpozději v úterý 23. 3. na mail: admin@zsvacov.cz.  

Další informace najdete v Moodle. 

 

 

Přírodopis 8 (22. až 26. března 2021) 

Opakování (vylučovací a kožní soustava) 
 

Vypracuj test na odkazu: https://forms.gle/ktA9LVqHk7kHTamM7  

Test bude hodnocen známkou. 

  

mailto:admin@zsvacov.cz
https://forms.gle/ktA9LVqHk7kHTamM7


Matematika 8 (22. až 26. března 2021) 

Rovnice 

A) VIDEOHODINY 

Úterý 

 
 

 
 

 

 
 

 

Čtvrtek 

 
 

 

 
 

 

 

𝟐

𝟑
 



B) PROCVIČOVÁNÍ  (úlohy pošli) 

Řešte rovnice (do sešitu nebo na zvláštní papír) 

  
   

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

Sečtěte výrazy: 

 

 

 
 

Vynásobte výrazy: 

 
 

 
 

 
 

 
 

D) NA 1  (dobrovolné) 

        

 

 
 

Vyřešte rovnici: 

 

 



Dějepis 8 (22. až 26. března 2021) 

 

Habsburská monarchie (1848)  (svou práci mi pošli) 
Habsburská monarchie se dělila na 3 velké části (a mnoho malých) 

1. část = České země 

- Najdi v mapě čísla, která odpovídají území Českých zemí.     __  __  __ 

- Jednotlivé části Českých zemí pojmenuj. _________________________________ 

2. část = Rakousko 

- Které státy (čísla) odpovídají území dnešního Rakouska?  __  __  __  __  __  __  __ 

3. část = Uhersko 

- Které číslo označuje Uhersko?    __ 

- Jaké státy dnes leží na tomto území? ____________________________________ 

Ostatní území 

- Urči, které další dnešní státy byly součástí Habsburské monarchie. 

4 =  ______________  5 + 17 =  _______________ 18 =  _______________ 

- Území označená 6 a 2 jsou části dnešního velkého státu. Jakého? _____________ 

Pozn.:  Použij atlas (politická mapa Evropy) nebo mapu na internetu. 

V orientaci ti pomohou znázorněná města. 

Tehdejší hranice neodpovídaly přesně hranicím dnešních států. 



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

Mluvnice 

Videokonference 1 

- připrav si sešit školní 
- do sešitu si vlep následující poznámky 
- po hodině vypracuj online test (bude hodnocen známkou) – vypracuj podle instrukcí 

z minulého týdne  
https://forms.gle/Ba26FXxxbayfrWcZ8 

8. VV příslovečná podmínková 

- udává podmínky, za kterých nastane obsah věty (pokud nesplníme podmínku ve VV, 
nenastane VH) 
- spojovací výrazy: jestliže, kdyby, -li, jestli, kdyby, pokud, když… 
- ptáme se: Za jaké podmínky? 
- PUPodm. – Při dodržení dohody Vám vyplatíme provizi. 
- VV přísl. podm. – Pokud dodržíte dohodu, vyplatíme Vám provizi. 
 

1. Urči, zda se jedná o vv příslovečnou podmínkovou: 
Budu-li mít teplotu, půjdu k lékaři. 

Když budeš mít pěkné známky, dostaneš nové kolo. 

Proč bychom se netěšili, když nám pán Bůh zdraví dá. 

Kdybys té matematice nerozuměl, vysvětlím ti to. 

Jestliže mě uvidí, bude zle. 

Jestli přijdu pozdě, už mám připravenou omluvu. 

Dokončíme to, bude-li s tím souhlasit, až zítra. 

Když přijdeš domů, zavolej mi. 

Jsem ochotný s ním zase mluvit, jestli se mi za to omluví. 

Pokud dokážeš držet půst, uvidíš zlaté prasátko. 

Už zapomněl, jestli mu to vůbec slíbil. 

Bude-li hezky, půjdeme na pláž. 

Ačkoli byla venku zima, nosil ještě tričko a krátké kalhoty. 

Bude-li se vám chtít, přijďte nás navštívit. 

Přestože bylo teprve jedenáct hodin, restaurace byla plná lidí. 

Nevíš, bude-li potřeba předložit i průkaz totožnosti? 

Problém nastane, bude-li potřeba předložit i průkaz totožnosti. 

https://forms.gle/Ba26FXxxbayfrWcZ8


Nezůstal by tak dlouho v kanceláři, kdyby se mohl dostat z práce domů. 

Ten den netušil, kdy by se mohl dostat z práce domů. 

Dohadovali se, jestli budou platit každý zvlášť. 

Obsluha dostane vyšší dýško, jestli budou platit každý zvlášť. 

Děda už si nevzpomínal, pokud vystoupala voda z místní řeky. 

Všichni ve vesnici začali panikařit, pokud voda vystoupala z místní řeky. 

K zápisu se dostaví všichni uchazeči o obor, jestliže byli přijati ke studiu. 

Až do půlnoci nikdo nevěděl, jestliže byli přijati ke studiu. 

Když budeš hodný, dostaneš odměnu. 

 
2. Převeď vv na větný člen: 

Pokud splníte požadavky, budete přijati. 

Budete-li připraveni, můžete nastoupit. 

Odmítnete-li naše požadavky, smlouva zaniká. 

Učím se, jestliže mi hrozí špatné známky. 

Zůstala v Praze, protože tam měla práci. 

Přišel k Janovi, aby mu poradil s pojištěním. 

Protože mu chyběly důkazy, propustili ho. 

Přestože dnes vyhrál, titul nakonec nezískal. 

Kdyby měl horečku, dávejte mu studené obklady. 

 

3. Převeď vyznačenou část na vv: 

I přes veškerou snahu se lékařům nepodařilo zraněného zachránit. 

Děti odjely na školu v přírodě za účelem bližšího seznámení. 

Pro vítězství udělal všechno. 

Při hrozícím nebezpečí povodní jsou lidé varováni sirénou. 

Cesta vedla do míst věčného sněhu a ledu. 

Po skončení koncertu diváci ještě dlouho tleskali. 

Po příjezdu z hor vrátila lyže Katce. 

Před příchodem rodičů uklidila byt. 

Šel k zubaři kvůli bolavému zubu. 

Odjel do Chorvatska odpočinout si u moře. 



Po návratu z divadla začalo sněžit. 

Před odevzdáním té práce onemocněla. 

Často jezdila do svého bydliště. 

Zatočte doleva na konci vesnice. 

Dostali jsme domácí úkol na procvičení učiva. 

Přes velkou snahu nevyhrála. 

Za slunného počasí se půjdu koupat. 

Přes občasné zlobení vždy každému pomohl. 

Při chůzi po silnici dbejte zvýšené opatrnosti. 

 

Videokonference č. 2 

- připrav si sešit školní, učebnici 

- připrav si modrý PS8 

- zopakuj si druhy přívlastků (viz PS ze 7. ročníku, sešit školní ze 7. ročníku, popř. uč. 8. 

třída – str. 80, 82, 84) – Pokud sešity z loňského školního roku nemáš, vypiš si z uč. 

informace do sešitu školního + příklady.  

BUDU SE PTÁT NA ZÁKLADNÍ INFORMACE O TOMTO VČ!!! 

- uč. str. 82/4 – do sešitu školního stačí č. otázky a odpověď (bude hodnoceno 

známkou) – zašli na sladkova@zsvacov.cz 

Videokonference č. 3 

- připrav si sešit školní, učebnici 

- připrav si modrý PS8 

Sloh 

- přečti si recenzi z uč. str. 150 

- napiš vlastní recenzi na oblíbený televizní seriál/film, pořad… (A5) – Dbej na pravopis, 

interpunkci, správné vyjadřování. Zašli mi na sladkova@zsvacov.cz 

Literatura 

- věnuj se vlastní četbě 

 

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


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

tento týden začínáme lekci 5. Z minulého týdne máte mít přepsaná slovíčka lekce 5. 

Nové oskenované listy lekce 5 najdete v materiálech u své třídy.  

Konference: pátek 

Úkoly na tento týden:  

→Přečíst komiks na str. 48 -49/učebnice 

→Překreslit, nebo přelepit kompas do sešitu, naučit se světové strany: 

 

 

→ PS str. 45/ celá strana. Budeme kontrolovat společně. Pracujte s mapou a kompasem. Všimněte si, 

kdy se použije určitý člen the a jaká předložka při určování světových stran ( in the north – east, in the 

south - west…) 

Procvičování:  

https://www.helpforenglish.cz/article/2009052304-svetove-strany-v-anglictine 

 

 

https://www.helpforenglish.cz/article/2009052304-svetove-strany-v-anglictine


Nová gramatika – str.52/učebnice, přečíst a vylepit do sešitu gramatiky 

Comparative adjectives - Stupňování přídavných jmen -2. stupeň 

K porovnáváni dvou věcí nebo lidí použijeme přídavné jméno ve druhém stupni + than + osobu, nebo 

věc, kterou srovnáváme. 

Matthew is 14. Lucy is 10. 

Matthew is older than Lucy. 

Druhý stupeň přídavných jmen se tvoří různým způsobem. 

1. Krátká přídavná jména přibírají koncovku – er. 

základní tvar 2. stupeň 

long longer 

cold colder 

nice nicer 

Manchester is colder than London in the winter. 

2. Krátká přídavná jména s krátkou souhláskou a jednou souhláskou na konci slova tuto koncovou 

souhlásku zdvojují a přibírají – er. 

základní tvar 2. stupeň 

big bigger 

wet wetter 

June was wetter than April this year. 

3. Přídavná jména zakončená na souhlásku a – y změní -y na  - i a přiberou  -er. 

základní tvar 2. stupeň 

dry drier 

happy happier 

Oxford is drier than the Lake District. 

4. Delší přídavná jména tvoří druhý stupeň přidáním MORE dopředu před prídavné jméno. 

základní tvar 2. stupeň 

boring more boring 

famous more famous 

interesting more interesting 

New York is more interesting than than Boston. 

5. Některá přídavná jména mají druhý stupeň vytvořen nepravidelně.  

základní tvar 2. stupeň 

good better 

bad worse 

far further 

My marks are better than Daniel´s. 

 



Chemie 8 (22. až 26. března 2021) 

Názvosloví oxidů II   
Napiš názvy oxidů:   (svou práci mi pošli)

Na2 O 

Ca O 

Al2 O3 

S O2 

P2 O5 

S O3 

Cl2 O7 

 

Německý jazyk 8 (22. až 26. března 2021) 

EINHEIT 3 
 

Videokonference v pondělí od 9:00. 

● učebnice 

str. 28/ cv. 2 – Was musst du am Tag machen? (Co musíš dělat přes den?) – Napiš věty do 

sešitu. 

 vzor: Ich muss Deutsch lernen.   Budu kontrolovat příští týden při videokonferenci. 

str. 30/ cv. 6 – Poslouchej, čti a překládej. 

● pracovní sešit 

str. 29/ cv. 7 – Odpověz na otázky (podle sebe). Odpovídej celou větou. Kdo si neví rady, 

může nakouknout do učebnice na str. 30.  

Budu kontrolovat příští týden při videokonferenci. 

● do pátku vyplň online kvíz (bude hodnocen) 

https://forms.gle/QeBYQL8FjxFwqpv79 

 

 

https://forms.gle/QeBYQL8FjxFwqpv79


Fyzika 8 (22. až 26. března 2021) 
Učebnice: Fyzika 3: str. 98-105:  

Tlak v plynech: přečíst; poznámky přepsat nebo vlepit do sešitu fyziky: 

Tlak v plynech 

- zemský vzdušný obal se nazývá atmosféra 

- tlak vzduchu, který působí ve volné atmosféře, se nazývá atmosférický tlak = je způsoben 
vlastní tíhou vzduchu, působí všemi směry 

- velikost atmosférického tlaku klesá s nadmořskou výškou 

- atmosférický tlak u hladiny moře je přibližně 100kPa 

- přístroje na měření tlaku: tlakoměr, barograf (spojen se zapisovacím zařízením) 

- tlak plynu v uzavřené nádobě: tlak vzduchu uvnitř láhve je ve všech směrech stejný (zákon 
Pascalův pro plyny) 

- tlak nižší než atmosférický: PODTLAK (př. pití brčkem) 

- tlak vyšší než atmosférický: PŘETLAK (př. pneumatika automobilu) 

- plyny tělesa nadlehčují (Archimedův zákon) 

- výpočet vztlakové síly: Fvz = Vt . 𝝆p . g (Vt = objem tělesa, 𝜌p = hustota plynu) 

Úkoly: (vyřešíme společně při videokonferenci ve čtvrtek 25.3.) 

 



Zeměpis 8 (22. až 26. března 2021) 
Milí osmáci, 

tento týden si přečtete o typech půd, půdních druzích a biotě v ČR. Poznámky si přepište, obrázky 

vytiskněte nebo překreslete a na konci máte ještě jeden úkol. Samozřejmě si můžete pro obrázky 

dojít do školy. Raději ale vždy dopředu napište, abychom se domluvili na předání. Přeji vám hezký 

týden. 

 

TYPY PŮD V ČR – základní dělení 

1) ČERNOZEMĚ 

- nejúrodnější půdy, bohaté na humus 

- najdeme je v nížinách středních Čech, jižní Moravy a střední Moravy (Polabská nížina, 

Vněkarpatské sníženiny) 

2) HNĚDOZEMĚ a HNĚDÉ LESNÍ PŮDY 

- nejvíce zastoupený druh v ČR 

- najdeme ho v mírně teplých a vlhkých oblastech 

- pahorkatiny a vrchoviny (Českomoravská vrchovina) 

- jedná se o úrodné obilnářské oblasti 

3) PODZOLY 

- v oblasti 500 – 700m.n.m. – většinou jehličnaté porosty 

- oblast vrchovin a hornatin 

- speciální plodiny + honě přihnojování (len, brambory) 

4) NIVNÍ PŮDY 

- vznikají na náplavech řek 

- často využívány jako louky a pastviny 



PŮDNÍ DRUH 

- rozlišuje se podle zrnitostního složení 

1) Lehké (písčité) 

2) Středně těžké (hlinité) 

3) Těžké (jílovité) 

4) Štěrkovité až kamenité 

 

BIOTA ČR 

= souhrnné označení pro živé organismy dané oblasti 

= fauna a flóra 

Členitost bioty 

1) pásovitá – podle zeměpisné šířky 

2) výšková – podle nadmořské výšky 

 

Biota ČR patří do smíšených (opadavých) lesů severního mírného podnebného pásu 

 

Stupňovitost bioty 

1. stupeň : Údolní niva 

- druhové složení rostlinstva je závislé na délce 

záplav a výšce hladiny vody 

 

 

 

2. stupeň : Listnatý stupeň 

- nížiny až pahorkatiny 

- skladba rostlin se mění s nadmořskou výškou 

(duby, buky) 

 

 

 

 

3. stupeň : Jehličnato – listnatý 

- 600 – 700m.n.m. 

- s nadmořskou výškou se mění druhovost 

- nejvyšší polohy = 30% tvoří jehličnany 

 

 

 

 

4. stupeň : Jehličnatý stupeň 

- dosahuje až po horní hranici lesa – až 

1200m.n.m. 

 

 

 



 

5. stupeň : Klečový vegetační stupeň 

- nad horní hranicí lesa (nad 1500m.n.m.) 

- tvoří ji většinou kleče, mechy a lišejníky 

 

 

 

 

 

 

6. stupeň : Alpinský stupeň 

- nevyskytuje se u nás 

 

 

 

 

 

DOMÁCÍ ÚKOL: 

Vyhledej na internetu lesní vegetační stupně v České republice. 

Nakresli obrázek lesních vegetačních stupňů a popiš ho.  

Obrázek s popisky nafoť a pošli do čtvrtka 25.3. na e-mail: ředitel@zsvacov.cz 

 

 


