
Učivo pro 8. ročník: 23. – 27. 3. 2020 

 

Fyzika: 

1) Jak se mění hustota kapaliny s teplotou: uč. str. 94-96 – přečíst, do sešitu fyziky napsat ze 

str. 96 – k zapamatování (2 pozn.) 

2) Hustoměr: uč. str. 96-97 – přečíst a vypsat stručné poznámky; nakresli do sešitu schéma 

hustoměru 

 

Matematika: 

Rovnice: 

1) 5x + 3(2x – 1) = 5x – 6 

2) 6(x – 1) – 3(x + 1) = 3x – 9 

3) 2(2x + 1) + x = 4(x – 1) + 7 

4) 3(x – 1) – x = 2(x + 1) – 5 

5) 6x + 4 – 2(1 – x) = 10(x + 2) – 2(x + 3) 

- těchto 5 rovnic vyřeš do školního sešitu, nezapomeň na ZKOUŠKY! (rovnice se zlomky 

přeskakuji, uděláme je společně ve škole) 

- výsledky rovnic mi pošli e-mailem, děkuji  

 

 Číselné výrazy: 

- vypracovat do školního sešitu: uč. str. 20 – 22/ cv. 1 – 14 

(nezapomeň!: násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním; přednost mají i 

závorky) 

- procvičuj – test: https://forms.gle/2Pd7YjDhZjpcp2f37 (viz. stránky školy) 

 

 

https://forms.gle/2Pd7YjDhZjpcp2f37


Přírodopis 8. 

Trávicí soustava 

Odpověz na 4 otázky v učebnici str. 80 (dole). 

Odpovědi mi pošli.  

 

 

Chemie 8. 

Opakování oxidů test: https://forms.gle/HUqJaeRxHD187Qd6A  

(stejný test je od minulého týdne i na stránkách školy) 

Úkoly (vypracuj úkoly pro opakování a odpovědi mi pošli) 

1. napiš názvy těchto oxidů: CaO, Na2O, SO2, N2O5, SO3, I2O5 

2. Který oxid vzniká při buněčném dýchání? 

3. Který oxid se používá ve stavebnictví a pod jakým názvem ho lze koupit ve stavebninách? 

4. Který plynný oxid je prudce jedovatý? Kde se vyskytuje? 

 

Sulfidy (modré zápisky – napiš si je do sešitu:) 

(uč. str. 67) 

− sloučeniny síry 

− síra má v sulfidech oxidační číslo –II (stejné jako kyslík v oxidech) 

− názvosloví: (je to stejné jako u oxidů) 

     

 

− běžné sulfidy: napiš do sešitu vzorec a název, název nerostu a jeho využití) 

(nerost = kámen) 
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https://forms.gle/HUqJaeRxHD187Qd6A


Český jazyk 8. třída: 23. – 27. 3. 

Mluvnice: 

 uč. str. 80, 82, 84 (tabulky) zopakovat si a do sešitu mluvnice vypsat druhy přívlastků                

(i s příklady)  

 

 OPČ 1 str. 18 / cv. 9 a, b, c – nad každý přívlastek nadepiš jeho druh (vybírej z nabídky:  

Pks, Pkn, PR = post. rozv., N = několikanásobný, T = těsný, V = volný) 

 

 do sešitu mluvnice udělej rozbor na větné členy u následujících vět: (Po, Př, Pk__,Pt__, Pu__, 

Do) 

Vždy se do školy pěkně a čistě oblékali. 

Ráda si s ní o přestávce povídám. 

Tento vzorek nebyl příliš vhodný. 

Potřebujete lupu, kladívko, tužku a zápisník. 

V knihovně naleznete odbornou literaturu. 

Ráno vaří naše chlapecké táborové služby k snídani čaj s mlékem. 

 OPČ 1 str. 6, 7 (dodělat cvičení, která ještě nejsou doplněná), u cv. 5 oprav chyby (postačí 

přímo v textu) 

Sloh:  

 do slohového sešitu: ÚVAHA (+ zápis z uč. str. 154) 

 uč. str. 154: Jak se to mohlo stát – přečíst + písemně do slohového sešitu odpovědět na 

otázky str. 155/ cv. 2 a, b, c, d 

Literatura: 

 četba vlastní knihy (termín odevzdání čtenářského deníku 8. 4. 2020) 

 Do čtenářského zápisníku vypracovat čtenářskou dílnu: (bude se odevzdávat a hodnotit)!!! 

 Čti alespoň 30 minut. 

 Do čtenářského zápisníku zapiš:  

Čtenářská dílna č. 2 

Datum 

Název knihy: 

Autor: 

Přečtené strany: od - do 

Úkol: Vyber si hlavní postavu, případně postavu, která se objevila v dnešním čtení. Napiš jí 

dopis (rozsah alespoň ½ A4).  V textu dopisu můžeš uvést, co se ti na hrdinovi líbí, co bys mu 

vytkl, případně jak bys řešil situaci, se kterou se postava potýká. 

 



Dějepis 8. třída: 23. – 27. 3. 

 uč. str. 102 – 105 (přečíst) 

 podle učebnice, případně pomocí internetu vypracuj písemně do sešitu dějepisu tyto otázky: 

TECHNICKÝ A VĚDECKÝ POKROK 

1) Ve které době vznikla celá řada převratných vynálezů? 

2) Jaké pohony v dopravě v té době existovaly? 

3) Které dopravní prostředky se konstruovaly? 

4) Jaké stroje vyráběly elektrickou energii? 

5) Které elektrické přístroje usnadňovaly práci v domácnosti? 

6) Co umožnilo konstrukci telefonu? 

7) Jak se nazýval předchůdce gramofonu? 

8) Kdy byla vynalezena fotografie a kdy film? 

9) Proč byl důležitý vynález filmu? 

10) Kde a kdy došlo k prvnímu promítání filmu? 

11) Uveď, čím se proslavili: 

Alexandr Graham Bell    Marie Curie-Sklodowská  

Nikola Tesla     Wilhelm Conrad Röntgen 

Thomas Alva Edison    Ferdinand von Zeppelin 

František Křižík     Carl Benz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚKOLY NĚMECKÝ JAZYK – 8. TŘÍDA 

Einheit 3 

● učebnice str. 28 – opakovat sloveso MÜSSEN (MUSET) 

zápis do školního sešitu: 

    Modální sloveso müssen 

Ich muss um 6 Uhr aufstehen. (Musím vstávat v 6 hodin.) 

- významové sloveso aufstehen – stojí na konci věty v infinitivu 

- časuje se pouze sloveso müssen 

Er muss jeden Tag helfen. (Musí každý den pomáhat) 

 

cv. 2/34 – napsat do sešitu 10 vět 

 

● pracovní sešit str. 28 / cv. 1, 2, 3 – pracuj se slovníčkem v PS 

 

● Na interaktivní procvičování slovíček z našich učebnic Deutsch mit Max, 

doporučuji  zdarma stáhnout aplikaci WordTrainer FRAUS, která nabízí 

ucelenou sadu kartiček obsahující kompletní slovní zásobu k vybrané učebnici. 

Aplikace WordTrainer FRAUS je dostupná pro mobilní zařízení s operačním 

systémem Android. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.fraus.android.wordtrainer


Anglický jazyk 8.třída 23.3.-27.3. 

Nová gramatika: str. 44 - učebnice 

1. Zapsat do sešitu→ 

Pomocné sloveso SHALL 

SHALL se používá ve zdvořilostních větách. V těchto případech ho překládáme jako 'mít něco 

udělat'. Prosíme tak někoho, aby nám řekl, co máme udělat.  

→Používáme ho, když někomu říkáme, co má dělat, nebo se ptáme, co máme dělat my. 

Př.  Shall I make you a cup of coffee? Mám ti udělat kafe? 

      Shall I phone for a pizza?  Mám objednat pizzu? 

     What shall we do? Co budeme dělat? 

     Which way shall I go? Jako cestou bych měl jít? 

Pokud nabízíme, že něco uděláme, můžeme SHALL nahradit pomocným slovesem WILL. 

2. Úkol: Přečtěte si cv. 1 na str. 44. Vypracujte cvičení 2. 

3. Workbook –pracujte s texty na str. 38 a vypracujte cv.2, 3., 4. /str. 39,  

                                                                                                cv.1, 2. ,3. ,4 /str.40 

 

Doporučené aktivity:  

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-possessive-pronouns 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-prepositions-of-place#exercise26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-possessive-pronouns
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-prepositions-of-place#exercise26


ZEMĚPIS 8 

48.hodina 

 

PŮDY 

TYPY PŮD V ČR 

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 

 

ZEMĚPIS 8 

49.hodina 

OBYVATELSTVO A SÍDLA 

ČR patří mezi středně zalidněné státy 

počet obyvatel = 10,63 mil. 

 

SLOŽENÍ OBYVATELSTVA : 

1. podle pohlaví – znázorňuje tzv. věková pyramida 

- v ČR převažují ženy nad muži 

- ženy 51,5% 

- muži 48,5% 

2. věkové složení obyvatelstva 

- děti (0 – 14 let) – 13% 

- produktivní skupina (15 – 64 let) asi 70% 

- starší lidé (65 let - …) asi 17% 

- průměrný věk :  

- u mužů 72 let 

- u žen 79 let 

3. podle národnosti : 

- Češi – 90,5% 

- Moravané – 3,7% 

- Slezané – 0,1% 

- Slováci -  1,9% 

- Poláci – 0,5% 

- Němci – 0,4% 

- ostatní : Ukrajinci, Vietnamci, Rusové 

4. podle náboženství : 

- Češi patří mezi nejateističtější státy na světě (až 80% nevěřící) 

- v ČR převažuje římsko-katolické náboženství (asi 2 mil. lidí) 

- evangelické (protestantské náboženství) 

- pravoslaví 

- muslimská náboženství 

- židovské 

- ostatní 



 

POJMY : 

Přirozený přírůstek = rozdíl mezi porodností a úmrtností za určité období 

Porodnost (natalita) = podíl narozených dětí určité skupiny v určitém období 

Úmrtnost (mortalita) = podíl zemřelých určité skupiny za určité období 

Národ (natio) = společenství lidí, co se hlásí ke stejné národnosti 

Jazyk =znakový systém, pomocí kterého se popisují věci, akce, myšlenky a stavy 

 

Doplň, co znamenají tyto pojmy:  

sídlo : 

město :  

vesnice: 

aglomerace: 

konurbace: 

megalopole : 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1lenka

